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“Traballeremos na defensa 
do proxecto nacionalista e no 
fortalecemento do BNG na comarca”

Eva Vilaverde:

Eva Vilaverde, concelleira en Moraña e actual 
deputada provincial, vén de ser elixida  por 
unanimidade como nova Responsábel 
Comarcal. Como vicerresponsábel, foi elixido 
Manu Lourenzo, portavoz municipal do BNG en 
Soutomaior. 

A renovación do Consello Comarcal deu relevo 
ao traballo realizado por Anxos Riveiro e Xosé 
Manuel F. Abraldes e configurou unha nova 
equipa coa que seguir apuntalando a estrutura 
organizativa do nacionalismo na comarca. A 
nova responsable comarcal, Eva Vilaverde, 
asegura ante este novo reto que “esperamos 
continuar coa liña de traballo desenvolvida ata 
o de agora e adaptala aos tempos cambiantes 
que nos tocou vivir, para que os proxectos 
nacionalistas desta comarca sigan sendo un 
referente político no resto do país”. 

A liña de traballo definida pola nova equipa 
fundaméntase en catro obxectivos principais: 

• Reafirmar, estender e clarificar o discurso 
nacionalista e os principios ideolóxicos do 
BNG desde a súa base.

• Reforzar a estrutura da organización.

• Acrecentar a presenza pública ligada ao 
calendario e realidade socio-política de 
cada momento e a súa repercusión nas 
diferentes localidades.

• Apoiar a traballo político-institucional a 
realizar nos concellos, deseñando un 
modelo con perfil propio en cada un deles.

Membros do Consello Nacional

Xunto a Carme da Silva, Eva Vilaverde, Guillerme 
Vázquez e Alberto Oubiña, incorporaronse ao 
Consello Nacional Manu Lourenzo, Demetrio 
Gómez e Luís Bará
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1. EVA VILLAVERDE PEGO
Responsábel Comarcal. Deputada 
provincia e concelleira en Moraña.

2. MANU LOURENZO SOBRAL
Vice-Responsábel Comarcal. 
Portavoz en Soutomaior.

3. DEMETRIO GÓMEZ XUNQUEIRA
Concelleiro en Pontevedra

4. ANABEL GULÍAS TORREIRO
Concelleira en Pontevedra

5. OLALLA OBELLEIRO HERMIDA
Concelleira en Soutomaior

6. LUÍS BARÁ TORRES
Concelleiro en Pontevedra

7. CECILIA TARELA BARREIRO
Alcaldesa de Pontecesures

8. LUCIANO SOBRAL FERNÁNDEZ
Alcalde de Poio

9. SABELA BARÁ LOURO
Estudante. Membro da Permanente 
Nacional de Galiza Nova

10. CÉSAR MOSQUERA LOURENZO
Concelleiro en Pontevedra. Vice-
Presidente da Deputación.

11. ERUNDINA LOURO JUSTO
Militante n’A Lama

12. ALBERTE FDEZ SILVA
Responsábel Comarcal de Galiza 
Nova. Membro da súa Dirección 
Nacional

13. CARME DA SILVA MÉNDEZ
Concelleira en Pontevedra. Membro 
da Executiva Nacional

14. GUILLERME VÁZQUEZ VÁZQUEZ
Membro do CN do BNG. Presidente 
da Fundación Galiza Sempre

15. MARGA CALDAS MOREIRA
Concelleira en Poio

16. ANXO SANTOMÉ FENTÁNS
Militante en Cotobade

17. MARÍA XESÚS LÓPEZ 
ESCUDEIRO
Militante en Pontevedra

18. MIGUEL ANXO FDEZ. LORES
Alcalde de Pontevedra

19. REBECA CAMBEIRO GRAÑA
Militante de Galiza Nova

20. IÑAQUI FERNÁNDEZ ZÁRRAGA
Portavoz municipal en Caldas

21. ALBERTO OUBIÑA PIAI
Concelleiro en Pontevedra. 
Membro da Permanente Nacional de 
Galiza Nova

22. LIDIA SALGUEIRO PIÑEIRO
Concelleira en Poio

23. MANUEL FARIÑA SOUTO
Responsábel Local do BNG en 
Caldas. Militante de Galiza Nova

24. MARCOS SUÁREZ REDONDO
Portavoz do BNG en Moraña

25. CARME FOUCES DÍAZ
Concelleira en Pontevedra

26. RAFAEL IGLESIAS GARCÍA
Secretario Comarcal de Organización 
da CIG

27. LITO MUÍÑOS RODRÍGUEZ
Tenente-Alcalde de Ponte Caldelas

28. CONCHI COCHÓN RODRÍGUEZ
Militante en Pontevedra

29. FERNANDO HERRERO 
CARAMÉS
Militante en Soutomaior. 

30. PABLO QUEIRUGA CASTRO
Estudante. Militante de Galiza Nova

31. SANTIAGO PAZOS UCHA
Responsábel Local en funcións de 
Barro.

32. RAIMUNDO GONZÁLEZ 
CARBALLO
Concelleiro e Responsábel Local en 
funcións de Pontevedra

33. ANTONIO RODRÍGUEZ 
TOUCEDA
Militante do BNG en Valga

34.  XOSE MANUEL FDEZ. 
ABRALDES
Alcalde de Barro

35. ANXOS RIVEIRO PORTELA
Concelleira en Pontevedra

36. MANUEL BARREIRO MARTÍNEZ
Concelleiro en Ponte Caldelas

37. XERMÁN ROUCO 
LLANDERROZAS
Militante en Poio. Secretario 
Comarcal de CIG-Saúde

38. ALBA CUBA DORADO
Militante de Galiza Nova

39. ARTURO FONTÁN PÉREZ
Concelleiro en Portas

40. ÁNXELA SOBRAL GONZÁLEZ
Militante en Soutomaior

Trazos e composición do novo Consello Comarcal
TERRITORIAL: a nova equipa é o resultado da proposta 
do Consello Comarcal saínte na que se respectou o 
criterio habitual da comarca de manter a representación 
do conxunto do territorio. Desta maneira garántese a 
participación directa das localidades na toma de decisións, 
a súa información inmediata das novidades organizativas e 
da situación de todo o territorio.

XÉNERO: a presenza das mulleres no Consello Comarcal 
de Pontevedra nin é nin foi nunca unha cuestión de trámite 
formal. Proba diso é que unha Responsábel Comarcal dá 
paso a outra Responsábel Comarcal. A ampla representación 
de mulleres neste órgano de dirección, moitas delas tamén 
en importantes cargos de representación, non debe 
cegarnos ante a desigual realidade da muller na política e 
a necesidade de termos  que seguir traballando no ámbito 
local xa que a porcentaxe de afiliación segue sen ser parella 
entre homes e mulleres. 

MOCIDADE: a importancia e o bo traballo realizado por 
Galiza Nova trasládase ao propio Consello Comarcal, no 
que se inclúen sete persoas membros da organización 
xuvenil. Isto dá mostra, primeiro de que nesta Comarca 
a mocidade sempre tivo o protagonismo que mereceu, 
participando activamente na toma de decisións. E segundo, 
que en Pontevedra existe un fondo compromiso entre a 
militancia máis nova, cun amplo grupo de traballo activo que 
garante un futuro saudábel da organización. Forza, ilusión e 
compromiso, que entroncan directamente co chamamento 
que fai a nova Responsable Comarcal á militancia da 
comarca, na dirección de continuar engrandecendo a 
organización cun discurso político claro de fortalecemento 
do proxecto nacionalista. 

O Consello comarcal eleito será ampliado coas 
responsabilidades locais e de Galiza Nova

COMARCA

NOVO CONSELLO COMARCAL
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Estes días, a oposición municipal apro-
bou no pleno unha suposta modificación 
da ordenanza de circulación do Concello 
de Pontevedra para incluír nela a norma 
que aplica o Ministerio de Fomento para 
os redutores de velocidade nas súas es-
tradas.

No prazo de exposición pública de esta 
modificación da ordenanza (que remata 
o 15 de abril), tramitada sen ningunha 
garantía, Xesús Fole, actualmente ase-
sor da Deputación en materia de mobi-
lidade desmonta punto por punto cada 
unha das afirmacións que a oposición 
municipal (PP, PSOE, Marea e C’s) rea-
lizou naquel pleno.

El demostra no seu escrito que a entra-
da en vigor da modificación da Orde-
nanza aprobada inicialmente suporía de 
xeito automático:

a) Revisar todos os proxectos en re-
dacción ou  tramitación, co mal uso e 
despilfarro de recursos humanos e eco-
nómicos públicos.

b) Adaptar os arredor de 300 reduto-
res actualmente existentes ás novas 
e radicalmente diferentes normas no 
prazo máximo de dous anos, cunhas 
repercusións de todo tipo elevadísimas, 
en especial no aspecto económico.

c) Transmitir ao vecindario a imaxe 
de que se está a facer e desfacer no 
mesmo sitio, despilfarrando recur-
sos públicos, nunha época de forte ca-
restía de recursos públicos e privados.

d) Desfacer e refacer nos vindeiros 
dous anos co agravante de que sería 
para pior, e con elevadas probabilida-
des de ter que volver a refacer de novo 
no futuro.

Por outra parte, Fole fai fincapé no feito 
de que as rúas non son estradas máis 
ou menos modificadas por semáforos, 
beirarrúas ou pasos de peóns. Elas son 
dunha natureza e dun destino esen-
cialmente diferente das estradas. Sen 
ir máis lonxe, nas estradas, a priorida-
de fundamental é a circulación rodada, 
mentres que nas rúas pode e debe ha-

ber outros usos que teñan prio-
ridade sobre ese tráfico rodado.

En consecuencia, a normativa é 
esencialmente diferente. A nor-
mativa de estradas ten que ter 
unha finalidade non coincidente 
e, ás veces, totalmente contra-
ria, á normativa de urbanización, 
específica para as rúas. Por 
exemplo, o concepto de arcén, 
elemento favorábel para as es-
tradas, non ten ningún sentido 
nas rúas, e a colocación de ár-
bores e outro tipo de vexetación, das lu-
minarias, bancos, rótulos e sinais están 
regulados por normativa do Ministerio 
de Fomento que resultaría absurdo e 
contraproducente trasladar ás rúas ur-
banas, ao igual que resultaría absurdo 
trasladar solucións urbanas ás estradas.

Aplicando esta norma a Pontevedra, te-
rían que desaparecer practicamente 
todos os carteis, tanto os indicativos 
como os privados con excepcións 
moi contadas e localizadas en de-
terminadas rúas.

Esta mesma situación resulta aplicábel 
á instrución de redutores de velocidade, 
concibidos e deseñados para estradas 
e que resultan absolutamente disfuncio-
nais en rúas urbanas. 

Xa que logo, a consecuencia da pretendi-
da aplicación desta normativa ministerial 
a Pontevedra sería a desaparición da in-
mensa maioría deles lombos e, con eles, 
a desaparición do Modelo Pontevedra.

Dende outro punto de vista, a alegación 
presentada polo arquitecto pontevedrés 
remarca que a solución que pretende 
a Modificación da Ordenanza está 
centrada única e exclusivamente 
na circulación, nos coches, mentres 
que a solución que se ven aplicando 
en Pontevedra, ten como punto de 
partida o medio urbano en xeral e, 
en especial, a boa circulación peonil.

Xesús Fole fai asemade un repaso moi 
pormenorizado polas limitacións técni-
cas que impón a norma do ministerio e 
que practicamente obrigaría a levantar 

todos os lombos urbanos de Ponteve-
dra e a totalidade absoluta dos instala-
dos nas parroquias, xa que a normativa 
indica expresamente que os redutores 
de velocidade só poden ser instalados 
en vías urbanas. Por suposto quedaría 
vedada a instalación de outros novos 
tanto no urbano como no rural.

Tamén este mesmo escrito fai un com-
pleto repaso polas características téc-
nicas que a respecto da accesibilidade 
tería a aplicación dos criterios aproba-
dos pola oposición municipal. Unificar 
todos os lombos entre 9 e 11 cm de 
altura implica non ter en conta as 
diferentes posibilidades de mobili-
dade das persoas ou facer uns gastos 
desorbitados.

Por fin, a alegación que estamos a ana-
lisar céntrase no tramitación desta ale-
gación. Fole destaca que carece do 
estudo económico preceptivo e que 
non se tiveron en conta os estudos 
técnicos elaborados polos técnicos 
municipais, auténticas autoridades 
mundiais na materia.

Así pois, no Pleno todos eles (PP, PSOE, 
Marea e C’s) mentiron a mantenta 
catro veces cando afirmaron que 
resultaría necesaria para unificar 
os redutores; que non afectaría ao 
modelo urbano nen a futura posibili-
dade de instalar novos redutores de 
velocidade; que non suporía custes 
económicos e que non tería efectos 
retroactivos sobre os instalados en 
Pontevedra nun número aproximado 
de 300.

A oposición usa o pleno contra os lombos e o modelo Pontevedra
Unha contundente alegación de Xesús Fole 
desmonta todas as falacias da oposición municipal

PONTEVEDRRA
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A reforma da oposición 
contra o Modelo Pontevedra

O BNG co Modelo Pontevedra

A aplicación da modificación normativa 
proposta pola oposición española (PP, 
PSOE, Marea e C’s) no Concello de 
Pontevedra provocaría gravísimas con-
secuencias para o Modelo Pontevedra:

a. Redutores no rural: habería que 
suprimir todos os actualmente existen-
tes e quedaría prohibido instalalos no 
futuro.

b. Redutores nas vías urbanas: Ha-
bería que eliminar a maioría dos actual-
mente existentes e, caso de sobrevivir 
algúns, habería que modificalos con ac-
tuacións costosas e disfuncionais.

c. Autobuses de plataforma baixa: 
Terían graves problemas para transitar 
por enriba dos redutores instalados se-
gundo a norma aprobada inicialmente. 

Posibelmente a única solución realista 
fose eliminar todos os redutores polas 
vías nas que circulen estes autobuses.

d. Sobre as velocidades: Habería 
graves dificultades para manter veloci-
dades baixas na cidade coa eliminación 
masiva dos redutores, coas consabidas 
consecuencias de aumento dos acci-
dentes, diminución da seguranza de 
peóns, problemas coa autonomía dos 
nenos e nenas, aumento de sancións 
por exceso de velocidade, etc.

A imaxe de Pontevedra

Que un modelo urbano como o de Pon-
tevedra, recoñecido e premiado pola 
Dirección Xeral de Tráfico, pola ONU 
Hábitat, polo CERMI, polo Center for 
active design New York, por Intermo-

des, Bruxelles, en Hong Kong, e un moi 
longo etcétera, poida verse obrigado 
a eliminar a maioría dos redutores de 
velocidade ou substituilos por outros 
disfuncionais e, con esta eliminación, 
dar unha enorme volta atrás, tería unha 
enorme repercusión negativa, tanto 
para Pontevedra como para todo o mo-
vemento universal para acadar cidades 
máis amábeis, máis seguras, máis ac-
cesíbeis, máis humanas, máis ecolóxi-
cas, máis a medida dos nenos e nenas, 
máis de futuro.

Non debemos esquecer as importan-
tes consecuencias que tamén tería 
esta modificación da nosa imaxe inter-
nacional para a promoción económica 
de Pontevedra fóra da Galiza como un 
destino de referencia pola súa calidade 
urbana.

Asistimos, máis unha vez, a un ataque de toda a oposición ao 
multipremiado Modelo Pontevedra que o BNG leva desenvol-
vendo desde que accedeu á alcaldía de Pontevedra e que foi 
avalado nas últimas eleccións municipais.

Nada que non mirasemos outras veces

No seu momento a oposición foron os partidos españois, o 
PP e o PSOE; agora a oposición volven ser os partidos espa-
ñois,  o PP, o PSOE, Marea e C’s.

Daquela recurriron a sarillos xurídicos e agora pretenden 
aprobar unha ordenanza co único obxectivo de cargarse o 
modelo.

Antes e agora, coa mesma covardía política, quixeron reben-
tar, pola porta de atrás, o Modelo que ten Pontevedra e Galiza 
convertidas en referentes mundiais e, o que é máis impor-
tante, que está a mellorar a calidade de vida dos veciños e 
veciñas.

Nin un paso atrás

As veciñas e veciños, e o BNG non imos permitir que ningun-
ha manobra nen trampa política fagan recuar os avances de 
Pontevedra.



5

O goberno municipal de Pontevedra promoveu recentemente a transformación de dúas zonas 
da cidade, a praza do Hospital e a praza de Barcelos, o que permitiu gañar máis de 3.000 m2 
de novos espazos públicos para uso peonil, comercial e de lecer.

Máis de 3000 m2 de novos espazos públicos

FUSIÓN DE CONCELLOS

A nova praza de Barcelos: 2.000 m2 
de espazo público peonil e de lecer
A actuación de peonalización de parte dos viais da praza de 
Barcelos foi resultado dunha proposta do centro escolar (alum-
nado, profesorado e ANPA), que propuxo incorporar o espazo 
da praza como zona educativa e de lecer xa que o colexio 
carece dun patio de xogos propiamente dito. A partir de aí tra-
ballouse na procura dunha solución que permitise garantir –e 
mesmo mellorar a mobilidade na praza- eliminando o tráfico 
rodado da entrada do centro escolar. 

O proxecto de intervención na zona foi presentado á comuni-
dade escolar, a residentes e comerciantes, que fixeron diversas 
propostas que se tiveron en conta na realización da interven-
ción. Desde o goberno municipal valórase moi positivamente a 
transformación, que permitiu acadar os seguintes obxectivos:

• Obter un novo espazo público para actividades de-
portivas e de lecer, incluindo as que realice o propio 
centro educativo.

• Reordenar a mobilidade e o estacionamento, des-
viando as molestias e riscos do tráfico a motor, e 
xerando unhas sesenta prazas de estacionamento de ser-
vizos, pensadas para dinamizar a actividade comercial.

• Dotar a praza de novos equipamentos recreativos e 
deportivos

• Ampliar no futuro do parque infantil, tanto en superfi-
cie como en novos equipamentos

• Potenciar os valores estéticos e patrimoniais do 
muro de Santa Clara

Ademais destes resultados beneficiosos para a maioría, no fu-
turo prevense novas actuacións de mellora na contorna:

• Reforma integral da rúa do Rouco

• Mellora dos pavimentos e do mobiliario da praza

• Arranxo do pavimento dos viais perimetrais

• Renovación do alumeado

• Mellora da accesibilidade ao colexio

• Soterramento do transformador de FENOSA

Trátase dun plan de actuación plurianal que vai permitir unha 
transformación completa da praza de Barcelos, para 
convertila nun espazo central da cidade, cheo de dina-
mismo e calidade de vida.

17 de marzo deste ano. Os coches invadían todo o perímetro 
e as nenas e nenos do colexio tiñan un espazo moi reducido

29 de marzo deste ano. Unha vez retirados os coches a xente 
ocupa o espazo e os nenos e nenas gozan de maior seguridade

24 de marzo deste ano. Xogando ao fútbol no espazo antes 
entregado aos coches
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O xoves 31 de marzo inaugúrase a nova praza do Hospital, un 
espazo de 1.200 m2 de alta calidade, que crea unha nova cen-
tralidade urbana na zona leste da cidade. A previsión do goberno 
municipal é ampliar a praza ata a rúa Antón Fraguas, duplicando 
a superficie actual. Esta actuación, prevista para o ano 2017, 
enmárcase no proxecto de reforma urbana da rúa Loureiro Crespo, 
desde o Hospital até a rúa 12 de novembro-José Malvar.

A nova praza do Hospital supuxo un investimento de case 400.000 
euros, que incluiu a renovación da rede de abastecemento de 
auga e a creación dun espazo público peonil con plataforma única, 
pavimentado con louseta e formigón negro. 

Trátase de crear un espazo central de convivencia, relación social, 
lecer e actividade económica nunha zona da cidade que até agora 
carecía deste tipo de equipamento. A nova praza dotouse de 
arborado, bancos, papeleiras e un novo alumeado, configurando 
un espazo de alta calidade urbana, que vai actuar como un novo 
centro da vida cidadá.

O goberno municipal está negociando co SERGAS unha serie de 
melloras na parte dianteira do Hospital Provincial, para integrar o 
acceso e os xardíns na nova praza, dándolle máis amplitude e con-
tribuindo tamén ao embelecemento da fachada principal do centro 
hospitalario. Esta negociación inclue tamén o traslado da caseta 
do centro de tranfusións, para mellorar o acceso a urxencias das 
ambulancias.

A nova praza do Hospital: 
o centro urbano medra cara o leste

Novo estacionamento 
e zona verde no Burgo
A urbanización dos terreos situados entre 
o estadio de Pasarón e a Avda da Coruña 
é xa unha realidade. A pasada semana 
remataron os traballos de acondiciona-
mento deste predio, no que se delimitaron 
tres zonas diferenciadas

• Plataforma de acceso á grada de 
tribuna do Estadio, resolvendo os 
problemas de accesibilidade

• Espazo de estacionamento para 
os eventos deportivos e para o barrio, 
creando unhas sesenta prazas de 
estacionamento gratuito para residen-
tes e actividade comercial

• Zona axardinada entre o estaciona-
mento e a avenida de Compostela, 
xunto co embelecemento do muro de 
pedra.

A maiores acometeuse o soterramento 
da liña eléctrica e telefónica e mellorouse 
o camiño que comunica a avenida da 
Coruña coa rúa Luís Otero.

17.30 h. Festa infantil con Rivel Animación

19:00 h. Intervención do alcalde de Pontevedra

19.15 h. Actuación musical (trío de Adrián Silva)

INAUGURACIÓN DA PRAZA DO HOSPITAL. XOVES 31 DE MARZO
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A concellaría de Promoción Económica e da Cidade na 
vangarda da loita por unha economía para todos e todas
PLAN VEREA

A heteroxeneidade dos participantes e 
trazo común dos dous programas Ve-
rea e Arela, deseñados e desenvolvidos 
pola Concellería de Promoción Econó-
mica e da Cidade baixo a marca P-ON.

Eles arrancarán na Casa da Luz co am-
bicioso obxectivo de fortalecer, no pri-
meiro caso, o tecido empresarial local e, 
no segundo, mellorar a empregabilidade 
dos que están na procura dun traballo.

“Queremos prestar servizos concretos, 
útiles e reais ” subliña a concelleira de 
Promoción, Anabel Gulías. Servizos que 
axuden a abrir camiños cara a inserción 
laboral e a consolidar ou renovar activi-
dades económicas e empresariais sosti-
bles, implicadas e competitivas, engade 
a concelleira.

En cada un dos programas participarán 
20 persoas seleccionadas entre 50 autó-
nomos e empresas no caso do Verea e 
45 demandantes de emprego no Arela.

Os 20 seleccionados para participar 
no Plan Verea defínense pola súa hete-
roxeneidade: Hai empresas de recente 
creación e tamén consolidadas e cun-
ha longa traxectoria; hai sociedades e 
autónomos e as actividades que des-
envolven son dispares: deseño gráfico, 
nutrición, xestión de comunidades, mu-
danzas, asesoría contable e fiscal, ocio 
e hostalaría, transporte de viaxeiros, pe-
rruqueria, servizos xurídicos, novas tec-
noloxías, servizos deportivos e de ocio, 
impresión, pastelería-panadería, novas 
tecnoloxías, osteopatía, academia ou 
comercio.

As vinte empresas ou emprendedores 
seleccionadas terán catro meses por 
diante, a partir do próximo luns, 28 de 
marzo, para avaliar as súas carencias 
e facer unha diagnose de situación e 
para identificar as súas oportunidades 
e deseñar e pór en marcha unha estra-
texia de futuro.

Neste camiño recibirán asesoramento 
individualizado ao tempo que se lles 
fará chegar coñecementos e experien-
cias multisectoriais e de outras partes. 

Ademais potenciarase a creación de 
redes de contactos a través de sesións 
grupais e obradoiros con temáticas pro-
postas polas participantes e abertas ao 
público.

PLAN ARELA

Os vinte seleccionados para participar 
no Plan Arela son persoas en situación 
de busca activa de emprego por conta 
allea ou por conta propia que amosa-
ron durante o proceso de selección, a 
través de xogos e dinámicas de grupo, 
unha actitude colaborativa e proactiva 
cara a procura de traballo. Ao valorar-
se estes trazos a selección non permite 
definir un perfil tipo xa que entre os par-
ticipantes hai xente nova e maiores de 
40 anos, traballadores en paro con pou-
ca o moita experiencia laboral e xente 
sen experiencia no mundo do traballo; 
persoas con formación básica e titula-
dos universitarios.

Deseñarase un plan de acción individual 
para cada un dos participantes, que 
recibirán formación a demanda para re-
forzar as súas competencias e facerlle 
máis doado acadar o seu obxectivo. 
Dende o Plan Arela se lles prestará un 
servizo de guía e acompañamento na 
busca de emprego e se potenciará 
tamén a cultura colaborativa e a crea-
tividade e a interacción do grupo para 
acadar este obxectivo.

Eles e elas teñen catro meses por dian-
te, a contar dende o 31 de marzo, para 
mellorar a súa empregabilidade e tratar 
de incorporarse ao mundo do traballo.

PLAN REPENSA

Os vimbios cos que nace o Plan Repen-
sa, unha iniciativa da Concellería de Pro-
moción Económica e da Cidade na que 
colabora a Asociación de autónomos 
APE-Galicia, son evitar que os negocios 
locais pechen por xubilación, traspasos 
falidos ou por abandono da actividade e 
abrir as portas aos emprendedores para 
que valoren o feito de darlle continuida-
de a proxectos empresariais cun cami-
ño percorrido e potencial viabilidade así 
como acompañalos con información e 
na tramitación do posíbel traspaso.

Tres encontros informativos e un máis 
a modo de punto de encontro e unha 
guía explicarán aos interesados o Plan 
Repensa. As citas, na Casa da Luz, son 
as seguintes:

O Plan Repensa organizouse en tres 
charlas. A primeira foi o 17 de marzo, 
dirixida a alumnado de Formación Pro-
fesional e universitarios coa formación 
terminada e interesados en crear un ne-
gocio como saída profesional.

“Queremos poñerlles en bandexa a si-
tuación dos negocios en traspaso, infor-

PONTEVEDRRA
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marlles sobre os trámites administrati-
vos a seguir e as liñas de axudas oficias 
ao emprendemento e para transmisións 
de negocios”, sinala a nosa compañeira 
Anabel Gulías.

O vindeiro 5 de abril, o programa con-
tinúa cun relatorio dirixido a emprende-
dores, profundando no acompañamen-
to que podemos prestarlles se asumiren 
o reto de se facer cun negocio a piques 
de pechar.

Repensa segue en 7 de abril cun rela-
torio para as persoas propietarias de 
comercios e negocios en disposición 
de transmitir a súa actividade a novos 
propietarios.

Por fin, o 14 de abril haberá unha xor-
nada de posta en común dos novos 
titulados, emprendedores e pequenos 
empresarios na recta final da súa vida 
profesional ou interesados en deixar a 
actividade.

A Concellaría preséntalle á Xunta proxectos de formación 
por un valor superior aos 668.000 euros
Noutra orde de cousas, a Concellería de Promoción Eco-
nómica e da Cidade presentou distintas iniciativas de for-
mación á Xunta de Galiza co fin de acollerse as liñas de 
subvencións oficias que ten a administración autonómica. 
Formalizou a solicitude de axudas por valor de 668.345,20 
euros o que suporía arredor dun 80% do total do custe da 
programación.

As propostas de formación acadarían unha matricula de 
181 persoas e suporán a contratación de até catorce pro-
fesionais para o seu desenvolvemento.

A concellería presenta tres proxectos de obradoiros de 
emprego vencellados ao sector Servizos, o piar fundamen-
tal da economía local: Dinamización comercial, Dinamiza-
ción turística e Actividades de lecer. Nestes obradoiros o 
alunado combina a formación teórica coas prácticas. A 
axuda solicitada á Xunta para estes obradoiros supera os 
320.000 euros.

Outras 100 persoas poderían beneficiarse dun programa 
experimental de emprego deseñado para misturar forma-

ción direccionada á inserción laboral. A axuda solicitada 
para este proxecto innovador é de 240.000 euros.

Por outra banda, a concellería pretende promover cursos 
específicos para persoas desempregadas -o programa 
AFD-, os chamados cursos de formación ocupacional. Son 
tres os seleccionados: Xestión básica de sociedades labo-
rais, Reprodución de moldes e pezas cerámicas artesanais 
e Dinamización de actividades de tempo libre educativo 
infantil e xuvenil. Neste apartado ás axudas solicitadas á 
administración autonómica ascenden a 60.000 euros.

O desenvolvemento desta ampla programación formativa 
precisaría persoal técnico para información, orientación e 
prospección de emprego. Un cadro de persoal que tería 
que ter un mínimo de 8 traballadores aínda que o número 
ideal sería 14 e para o total pídese unha subvención de 
46.000 euros.
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O Goberno local de Pontevedra da o primeiro paso cara a 
contestación legal contra a prórroga de 60 anos a Ence ao 
cursar un requirimento previo de anulación ante o Ministerio 
de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente que ten un 
mes por diante para lle dar resposta a demanda do Concello. 
Un non ou o silencio abrirá un período de dous meses para a 
presentación dun recurso contencioso administrativo diante 
da Audiencia Nacional contra a decisión ministerial de ampliar 
seis décadas máis a concesión en dominio público marítimo-
terrestre.

A Xunta de Goberno local, reunida en sesión extraordinaria, 
aprobou o requirimento previo de anulación contra a 
resolución co 20 de xaneiro do 2016 da Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar da prórroga outorgada a 
Ence Energía e Celulosa SA da concesión para a ocupación 
de 373.524 metros cadrados slta na Marisma de Lourizán .

O Concello alega até catorce argumentos legais contra a 
concesión dunha prórroga que da satisfacción aos intereses 
dunha empresa privada por riba dos intereses xerais da 
poboación.

Na resolución ministerial hai defectos de procedemento 
determinantes de nulidade ou anulabilidade por indefensión 
como o feito de que a denegación da copia do expedientes 
con petición de ampliación do prazo de alegacións solicitada 
polo Concello ao abeiro do procedemento de prórroga ten a 
mesma data que a concesión da ampliación.

Ademais a concesión da prórroga a Ence faina un Goberno 
en funcións “que excede os trámites ordinarios” o que 
vulnera a Lei 50/1997, do 27 de novembro que regula as 
actuacións dun Goberno que ten que limitarse a garantir o 
traspaso de poderes e limitar a súa xestión ao despacho 
ordinario de asuntos públicos “absténdose de adoptar, salvo 
casos de urxencia acreditados o por razóns de interese xeral, 
outras medidas”. Estamos, mantén o Goberno Local, ante 
unha medida extraordinaria e selectiva e polo tanto contraria 
a legalidade.

Por outra banda a prórroga atentaría contra a doutrina do 
Tribunal Constitucional que recolle respecto a actual Lei de 
Costas que “a prórroga recollida na nova regulación: tan só 
pode afectar a actividades e instalacións que, por súa natureza, 
non poidan ter outra ubicación” , unha excepcionalidade que 
non se da neste caso, mantén o Concello.

O requirimento previo de anulación da prórroga de Ence 
remitido ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente reitera as alegacións formuladas no expediente de 
caducidade en tramitación: incumprimento das condicións 
da concesión prorrogada, cuxa non o observancia se 
sanciona coa caducidade do título concesional; acreditación 
do desenvolvemento, no perímetro da concesión de 
actividades diferentes ao obxecto da mesma; alteración do 
título concesional; ausencia de acordo aprobatorio do título 
concesional e vulneración das DOT (Directrices de Ordenación 
do Territorio ) e POL (Plan de ordenación do litoral).

O Concello de Pontevedra dá os primeiros pasos 
na batalla legal contra a prórroga de ENCE
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No transcurso dunha pregunta 
parlamentaria sobre os convenios 
asinados pola Xunta con ENCE dende 
o ano 2009, as taxas a aboar polo uso 
do peirao de Ribadeo,  a aplicación 
á   empresa do canon da auga e  o 
coeficiente de vertedura nos anos 
2013-14 e 2015, a deputada do BNG, 
Montse Prado afirmou que ENCE tería 
que pagar “cinco millóns de euros ao 
ano polo consumo de auga” aos que 
sumou “outros cinco millóns polas 
verteduras”, sen embargo, recalcou, 
paga unha “cantidade ridícula”.

A maiores, dixo a  nacionalista, no ano 
2011 a Xunta asinou un convenio con 
ENCE  para embarcar a pasta de papel  
coa que conta a empresa  en Navia 
cunha rebaixa das taxas   “dun 60% no 
peirao de Ribadeo”.

O Goberno xustifica a rebaixa do 
60% de taxas portuarias  a ENCE 
no porto de Ribadeo

Pola súa parte, o presidente de Portos de 
Galiza, José Durán Hermida respondeu 
á nacionalista que  Portos de Galiza só 
ten asinado un convenio cun contido  
demasiado extenso para abordalo nunha 
comisión parlamentaria  polo que se 
comprometeu  a entregar unha copia  a 
deputada para a súa lectura.

Sobre a   rebaixa do 60% das taxas 
polo uso  da pasteira no peirao de 
Ribadeo,  explicou que o  convenio  
foi  amplamente publicitado no seu 
momento.

A parlamentaria tras recibir a 
documentación do presidente de 
Portos de Galiza reiterou “o trato de 
favor” do Goberno galego e criticou que 
a Xunta deixe de ingresar “ 10 millóns 
de euros en conceptos de consumo de 
auga e verteduras de ENCE porque a 
empresa só abona 900.000 euros ao 
ano” ao hai que sumar, dixo, o 60% da 
rebaixa das taxas por utilizar o peirao 
de Ribadeo.

A nacionalista asegurou que o contido 
do convenio constata o “agasallo e 
trato de favor do Goberno galego” a 
ENCE.

A Xunta confirma que deixa de ingresar 
dez millóns de euros ao ano de ENCE

A deputada do BNG, Montse 
Prado acusou ao goberno galego 
e ao Partido popular de “trato 
de favor” a ENCE e  de modificar  
a Lei de Costas “Ad hoc” para 
seguir mantendo a pasteira na 
ría de Pontevedra
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Querida presidenta da Aula Castelao de Filosofía. Re-
presentantes de A Banca, da Deputación...
Queridos participantes na Semana. Amigas e amigos,

Benchegados de novo a Pontevedra para tomáredes 
parte neste trixésimo segundo encontro do mundo 
da filosofía galega, ao que desexo un proveitoso e 
agradábel decurso.

A cidade, como vos digo cada ano, abre as súas 
mellores portas a quen chega dedicado á reflexión, 
ao debate, aos necesarios matices e precisións que 
esixe a complexidade das cousas, especialmente nas 
horas de frivolidade e urxencias que atravesamos.

Ademáis, este ano vides falar de política. Da política 
en teoría, en abstracto, en xenérico. Pero tamén, polo 
que vexo no voso programa, da política concreta, dos 
asuntos que forman parte do debate público.

Ou o que é o mesmo, vides falar directa ou indirec-
tamente da vida da xente, das empresas, das insti-
tucións, dos países, de cómo se exerce o poder, de 
quen o ten e quen non, da participación, da historia, 
da democracia, do rumbo que leva o planeta, das 
ideas, das ideoloxías.

Cada unha das sesións desta semana constituirá por 
si mesma unha interesante mirada crítica sobre algún 
aspecto deste universo de conceptos e magnitudes 
ao que chamamos política.

Se me permitides, gustaríame realizar ante vós unha 
pequena referencia a duas dimensións que moi fre-
cuentemente me veñen á cabeza.

A primeira, a banalización mediática á que estamos 
sometidas as persoas que exercemos responsabili-
dades políticas. 

O poder, a través da súa enorme estrutura mediática, 
pon constantemente na picota á actividade política, 
simbolizada nas persoas que participamos nos pro-
cesos representativos.

É certo que algunhas persoas utilizan esta activida-
de para fins particulares ou egoístas, pero tamén 
son moitas as que se achegan para exercer e decidir 
sobre os asuntos públicos segundo a súa ideoloxía 
liberal, socialista, nacionalista, centralista... ideas ou 
maneiras que definen xeitos distintos de abordar o 
futuro.

Denostar a política e aos políticos en xeral é unha 
sorte de fascismo, de concepción predemocrática do 
poder. 

Consiste en desmerecer á organización pública, ao 
goberno de todos. 

En poñer en cuestión a capacidade de autoorganiza-
ción social, que é ao que chamamos política.

Pero contraposta ao ámbito público existe a estrutura 
privada. 

As grandes empresas, as bolsas, os mercados. 

Frecuentemente, a culpa dos desaxustes sociais sem-
pre a ten o goberno, o estado, o sector público... nun-
ca os grandes emporios económicos ou a ideoloxía 
liberal ou neoliberal que determina o noso sistema.

A política cumpre así un papel secundario, ao que 
van parar todas as queixas, mentres que o poder real 
queda impoluto,  xa que a súa misión só é acumular 
riqueza e capital, non responsabilizarse sobre o esta-
do do mundo.

Eu son dos que aínda creemos que por riba de cal-
quera explotación económica, de calquera interés pri-
vado, debe estar o público, o político, organizando a 
economía en beneficio das persoas.

Deben ser o conxunto dos povos, expresándose a 
través da política, os que definan as regras de xogo, 
os que tomen as decisións, con independencia de 
lobbies, de exércitos ou de grupos de presión.

Chámenme iluso, pero estou convencido de que a 
invasión de Irak, Libia, e agora Siria, foi ou está sen-
do unha invasión de empresas privadas, non de uns 
povos sobre outros nen sequera dunhas confesións 
relixiosas sobre outras. 

Outro asunto do que me gustaría falarlles aproveitan-
do este foro é o que se dou en chamar “Nova políti-
ca”, despois de que este sistema cruel e corrupto col-
mase a paciencia de moitos cidadáns que con toda a 
razón se botaron á rúa pedindo dignidade.

Intervención de Miguel Anxo Fdez. Lores 
na inauguración da Semana Galega de Filosofía
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A min sempre me resultou chocante ese simpático 
xeito de simplificar a batalla. Porque resulta que nós, 
que levamos 16 anos dándolle a volta a esta cidade 
con resultados claramente evidentes en cada un dos 
aspectos que se queiran observar, pois resulta que 
para moitos eramos vella política.

Con política, coa nova e coa vella, pero sobre todo 
practicada con ideas e sentidiño, imos conseguindo 
resultados en materia de separación dos asuntos re-
lixiosos e civís, eliminación de gastos suntuarios, op-
timización dos recursos públicos, defensa contra os 
lobbies, xestión do medio e ecoloxía urbana, memoria 
histórica, igualdade de xénero, diversidade sexual, 
transformación urbana, integración e cohesión social 
ou mantendo a necesaria tensión cos altos poderes 
económicos do Estado que manexaron para deixar 60 
anos máis esa apestosa fábrica na nosa ría.

Hoxe, ademáis, embarcámonos nunha revolucionaria 
maneira de abordar un dos grandes retos do noso 
tempo: a xestión do lixo, para devolverlle á terra a ma-
teria orgánica que collimos prestada.

Queremos unha cidade mellor, un país mellor nun pla-
neta mellor.

E facémolo grazas á política, ao marxe de tendencias 
de consumo e de intereses económicos privados, 
misturando un estudiado e consciente pragmatismo 
coas ideas máis avanzadas do planeta. 

Tal como fixemos a reforma urbana, apoiados no co-
ñecemento, o rigor e a convicción de que entre todos 
podemos lograr un mundo que pague máis a pena, 
alternativo ao que nos ofrecen os designios do poder.

Amigas, amigos, fálalles unha persoa que aínda ten 
fé na nosa capacidade de autoorganizarnos para ser 
cada vez mellores. Para loitar xuntos a prol de mellorar 
a nosa axenda futura.

Grazas a todas e todos por vir, por deixarme inaugu-
rar esta Semana, unha das citas máis importantes do 
noso ciclo cultural anual.

Feliz Semana Galega de Filosofía.

Miguel Anxo Fernández Lores arriou a 
bandeira da Unión Europea do balcón 
do Concello de Pontevedra para de-
nunciar a política inhumana que está 
aplicando ás persoas que foxen da gue-
rra e queren refuxiarse entre nós.

As imaxes que nos chegan estes días 
de Siria, Turquía, Macedonia, Os Bal-
cáns ou Grecia reflicten que Europa só 
é unha ferramenta do imperialismo que 
supedita todo o seu funcionamento aos 
intereses do grande capital.

Non queremos formar parte desa Euro-
pa, senón que apostamos no antimpe-
rialismo, no internacionalismo e na soli-
dariedade entre os pobos para vivirmos 
nun mundo mellor

Unha delegación de Galiza Nova, encabezada polo Secretario Xe-
ral, Alberte Mera, e da formaban parte os nosos compañeiros do 
Consello Comarcal do BNG, Alberto Oubiña, Sabela Bará, Paulo 
Queiruga e Rebeca Cambeiro, participou no Aberri Eguna convida-
dos polas mocidades de Gazte Abertzaleak. 

Ademais de participar na multitudinaria manifestación celebrada en 
Iruñea convocada pola rede Independistak, Galiza Nova  partillou 
espazos para o debate e intercambio de experiencias de traballo e 
loita entre mocidade de diferentes nacións e pobos cuxa soberanía 
está secuestrada polo Estado Español.

Galiza Nova amosou un ano máis, toda nosa solidariedade interna-
cionalista coa mocidade de Euskal Herria que loita pola liberación 
nacional e a emancipación social.

A UE dá vergoña
GN no Aberri Eguna
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O deputado provincial de Mobilidade, 
Uxío Benítez, e a nova directora de 
área da institución provincial, Isabel 
Pardo, reuníronse co alcalde de Ba-
rro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, 
para falar das necesidades das vìas 
provinciais no municipio. Benítez ase-
gurou que a Deputación buscará unha 
solución para garantir o tránsito peonil 
dos peregrinos que realizan o Cami-
ño Portugués a Santiago polas vías 
provinciais, coordinará co Ministerio 
de Fomento unha solución á intersec-
ción da vía Curro-Portela coa N-550, 
e buscará a viabilidade de rematar as 
obras pendentes na EP-0505.

O alcalde Abraldes realizou varias peti-
cións ao deputado que serán estuda-
das polos técnicos provinciais. A ac-
tuación que máis interese suscitou por 
parte dos responsables da Deputación 
foi a da mellora da vía EP-0508 en-
tre Curro e San Amaro, que coincide 
na súa maior parte co Camiño de San-
tiago e precisa dunha mellora e dun-
ha senda peonil independente para o 
tránsito de peóns. Benítez destacou 
que esa actuación “encaixa dentro do 
decálogo de criterios para actuar nas 
vías provinciais, que priorizan as mobi-
lidades peonís sobre os tránsitos roda-
dos sobre todo para garantir a segu-
ranza viaria”, polo que asegurou que 
a Deputación “se involucrará na busca 
dunha solución que garanta un espazo 
seguro na estrada aos camiñantes”. 

Por outra banda, Uxío Benítez tamén 
sinalou que a Deputación coordi-
narase co Ministerio de Fomento 
para buscar unha solución ao cru-
ce entre a EP-0506 Curro-Portela e 
a N-550 coa finalidade de garantir 
a seguranza viaria na zona, xa que 
o alcalde destacou a existencia dun 
alto índice de sinistralidade na inter-
sección.

Como terceiro punto, o responsable 
de Mobilidade da Deputación ase-
gurou que os técnicos provinciais 
realizarán un informe global dos 

diferentes expedientes de obras 
inacabadas na EP-0505 entre a es-
trada nacional a Santiago(N-550) e 
a Igrexa de Perdecanai. Fernández 
Abraldes destacou que hai oito anos 
se iniciaron obras de mellora e ensan-
che que quedaron paradas, que hai 
catro anos se fixeron muros e se asfal-
taron tiras de terras, e que hai un ano 
comezaron a anchear noutras zonas 
sen asfaltar, pero nunca se remataron 
ningunha destas obras. Engadiu ade-
mais que aínda se manteñen postes 
de telefonía no medio da vía nos tra-
mos mellorados. “A nosa prioridade é 
rematar con este cúmulo de despro-

pósitos e actuacións iniciadas e sen 
rematar”, subliñou o alcalde. Benítez 
destacou que estudiará a viabilidade 
administrativa de finalizar as actua-
cións definitivamente. 

Finalmente, o deputado explicou a 
Abraldes que os servizos técnicos pro-
vinciais están a valorar as obras que se 
executarán grazas ao Plan MOVESE, 
que consisten en instalar pasos de 
peóns sobreelevados, redutores 
físicos da velocidade e zonas 30 
nas vías de titularidade provincial. 
Hai que lembrar que o Concello de Ba-
rro presentou tres solicitudes ao abei-
ro deste plan provincial que pretende 
aplicar medidas de calmado do tráfi-
co: para a EP-0508 Curro-San Amaro, 
para a EP-0503 Mane-Rebón e para a 
EP-0507 Portela-Valiñas-Portas.

O Concello de Barro conta con nove 
estradas provinciais que suman máis 
de 23 quilómetros: Porráns-Cuntis, 
Igrexa-San Breixo, Mane-Rebón, 
Perdecanai-Triaba, N-550- Igrexa de 
Perdecanai, Curro-Portela, Portela-Va-
liñas-Portas, Curro-San Amaro, Ramal 
da Igrexa Portela e Goulla-Porráns. 

A Deputación buscará solucións para garantir un 
tránsito peonil seguro aos peregrinos que transitan 
polas viais provinciais en Barro

A Deputación 
comprometeuse co 
Alcalde a coordinar 
ante Fomento unha 
actuación de mellora 
no cruce entre a 
estrada Curro-Portela 
e a N-550

DEPUTACIÓN / BARRO
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O Concello de Soutomaior celebrou 
no día de onte un pleno extraordi-
nario para a aprobación dos orza-
mentos municipais. Os orzamentos 
son o documento que regula os 
ingresos, gastos e investimentos do 
concello ao longo de todo o ano. 

O Partido Popular empregou a súa 
maioría absoluta unha vez máis 
para aprobar, sen consenso algún, 
uns orzamentos que contaron co 
voto contrario de toda a oposición. 
Nese sentido a edil do BNG Olalla 
Obelleiro lembraba que “a oposición 
obtivo máis votos que o PP nas 
últimas eleccións e por iso ninguén 
entende que a pesar de que o PP 
non representa á maioría dos veci-
ños apliquen o “rodillazo” sobre a 
maioría do pobo de Soutomaior.

Nese sentido, Olalla Obelleiro, amo-
sou o seu rexeitamento a estes 
orzamentos por seren os orzamen-
tos dun goberno sen proxecto. 
Soutomaior non pode permitirse a 
falta de rigor duns orzamentos nos 
que nin sequera cadran as contas. 
Sinalou a concelleira do BNG en 
referencia aos erros contables que 
había polo documento, ao tempo 
que sinalaba que  Agustín Reguera 
condénanos con estes orzamentos 
a seguir sendo unha vila dormitorio. 

Dende o BNG tamén criticaron a 
falta de transparencia dunhas con-
tas que están pensadas para que os 
veciños non se enteren do que  está 
a facer o PP” empregan de forma 
abusiva figuras xurídicas como a 
vinculación para gastar o diñeiro 
dos veciños sen dar a máis mínima 
explicación.

Así mesmo, o voceiro do BNG 
Manu Lourenzo criticou tamén que 
estamos ante uns orzamentos sen 
transparencia carentes de modelo 
de concello. O goberno do PP está 
esgotado, non ten ideas e estes 
orzamentos son a proba. Non hai 
investimentos máis alá de bacheos 
e chapapote. Seguen apostando 
polo modelo de vila dormitorio, un 
modelo que fai que no noso conce-
llo haxa hoxe xa máis pensionistas 
que traballadores.  Un dato demo-
ledor, para o noso futuro. Sinalaba o 
voceiro do BNG.

O catastrazo 
nos orzamentos

Dende o BNG acusaron tamén a 
Agustín Reguera de mentir a todos 
os veciños. “Hai uns meses dicía 
que non ía subir os impostos pero 
agora vemos como a recadación 
por IBI nos orzamentos se incre-
menta outro 10%. Están vivindo por 
riba das posibilidades dos veciños.

O feito de que, a pesar de todo o 
que dixeron, agora no apartado de 
recadación si se vexa un 10% non 
fai senón demostrar que mentían.

“O seu é un proxecto esgotado que 
non ten máis norte que o de sablear 
aos veciños para pagarse asesores” 
concluiu o voceiro do BNG, Manu 
Lourenzo.

O BNG critica que os orzamentos aprobados polo PP 
condenan a Soutomaior a ser unha vila dormitorio

SOUTOMAIOR

ACTO PÚBLICO SOBRE O CATASTRAZO

O vindeiro xoves 31 
de marzo ás 20:30 
h. a Casa da Cultura 
Fernando Pereira de 
Arcade, acollerá unha 
charla-colquio do BNG 
sobre o catastrazo, 
coa participación do 
portavoz municipal, 
Manu Lourenzo e o 
portavoz do goberno 
municipal e concelleiro 
de Facenda en 
Pontevedra, Raimundo 
González 
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O único obxectivo dos orzamentos aprobados 
é subirlle o soldo á alcaldesa case un 5%

O PP ven de aprobar, co apoio do PSOE, os orzamentos 
para o 2016. Uns orzamentos que non deixa de ser un 
mal e corta e pega de orzamentos anteriores, o que fala 
ás claras dun goberno paralizado, sen ideas e sen xes-
tión. Neste orzamento as necesidades do concello fican 
no esquecemento e a única novidade salientábel é a suba 
do salario da alcaldesa en nada menos que un 4’55%.

Resulta cando menos curioso o apoio do PSOE a estes 
orzamentos, toda vez que criticou non só partidas espe-
cíficas senón tamén a xestión do PP no Concello. Mais 
non é ningunha novidade, o PSOE ven aprobando os 
orzamentos do PP así como as contínuas modificacións 
de crédito que propón o PP, co único obxectivo de caci-
quear actuacións e obras.

As razóns do noso NON

• Son un mero corta e pega de orzamentos dou-
tros anos, o que vén a indicar que temos un gober-
no municipal SEN IDEAS, SEN PREVISIÓN E SEN 
XESTIÓN. A rutina coa que se elaborou fai que non 
aparezan reflectidos no apartado de ingresos a can-
tidade de 447.617 € que lle corresponde a Moraña 
no Plan Concellos 2016 que elaborou a Deputación 
de Pontevedra (unha cantidade, por certo que 
aumenta un 25% a respeito de anos anteriores).

• Coninñúa cunha política fiscal abafante cara 
aos veciños e veciñas de Moraña a través do 
catastrazo e das taxas municipais de saneamento e 
auga, con recibos de carácter retroactivo que están 
poñendo en moitas dificultades aos contribuíntes.

• Mantén un total esquecemento do rural. O rural 
de Moraña está nun estado de abandono e deixa-
dez absoluto, e cos orzamentos que o PP ven de 
aprobar, non se vai revertir a situación, xa que non 
hai partidas directas de investimentos e dotación de 
servizos.

• Contempla unha suba do soldo da alcaldesa 
nun 4,55%, sen que existan argumentos que xusti-
fiquen este incremento, máxime se temos en conta 
que o IPC en 2015 foi negativo.

Mais alén desta proposta de orzamento, neste mandato 
o PP está a rebaixar o nível de democracia e trans-
parencia da xestión de goberno, ao decidir unilate-
ralmente establecer a periodicidade dos plenos cada 2 
meses, cando en Moraña sempre por norma, mesmo 
con outras maiorías absolutas, foi mensual para facilirar o 
labor de fiscalización das accións do goberno.

MORAÑA



http://www.pazodacultura.org/media/salon-do-libro/2016/Programa_Salon_do_libro_2016.pdf

