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Van alá case dous meses dende que na primeira semana de novembro o go-
berno municipal entregou os orzamentos á oposición nun primeiro estado de 
redacción. O obxectivo era, e así quedou explícito nas declaracións do noso 
compañeiro Raimundo González, negociar até a extenuación para construír-
mos entre todas e todos os grandes números e proxectos de Pontevedra para 
o ano 2017.

Fíxose unha oferta franca, aberta e sen agochamentos: o BNG ten un proxecto 
e un modelo recoñecido internacionalmente que pode ser enriquecido coas 
aportacións da sociedade pontevedresa organizada.

Mais enriquecido non é desvirtuado. Así o entenderon as federacións de aso-
ciacións veciñais que, para alén de compartillaren o modelo urbano, fixeron 
propostas construtivas que foron incorporadas ao documento inicial. Maior do-
tación para o parque da Fracha e melloras na mobilidade tanto urbana como 
rural foron algunhas das iniciativas veciñais que pasaron á versión definitiva 
elaborada polo equipo económico de Lores.

A negociación foi difícil coa oposición

A Marea de Podemos, desde o minuto cero, pechouse en banda afirmando 
que os orzamentos ben podía telos elaborado Trump e case nen quixo sentar 
na mesa co BNG.

Asemade, o PSOE puxo até 43 condicións previas á propia negociación eco-
nómica nunha tentativa evidente de facer saltar polos aires calquera estratexia 
conciliadora. Sobre todo porque boa parte delas respondían aos problemas 
internos polos que atravesa ese partido.

En troques, algunha proposta se incorporou de Ciudadanos mentres que o 
Partido Popular fixo nove achegas das que o Bloque aceptou sete e media. De 
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Estratexia conxunta 
da oposición municipal?
Ante a insistencia da oposición de perseverar no pacto anti-
natura de PP, PSOE, En Marea e Ciudadanos, o noso compa-
ñeiro Miguel Anxo Fernández Lores, anunciou que o proxec-
to de orzamentos presentado polo goberno vai ser debatido 
nunha nova sesión plenaria o vindeiro venres 23 de decembro.
A seguir, o Alcalde expón os seus motivos para adoptar esta 
decisión
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feito, das supostas tres condicións que o PP formulou no 
pleno para apoiar os orzamentos (baixada de impostos, 
transporte urbano e novo PXOM) dúas figuran no docu-
mento final. Non esquezamos que o novo PXOM supo-
ría, por exemplo, a consolidación de ENCE en Lourizán: 
enriquecer non é desvirtuar.

Chegados a este punto, tal e como afirmou Raimundo 
González, só unha inxerencia externa a Pontevedra expli-
ca que non se apoiasen as contas do goberno do BNG.

 Unha estratexia 
   continuada no tempo

Nesta altura xa ninguén dubida que a oposición no  con-
cello de Pontevedra está instalada nunha estratexia de 
confronto e destrución de todas e cada unha das inicia-
tivas do Bloque que a leva a adoptar posicións maxima-
listas. Maximalistas e, ás veces, histriónicas e extempo-
ráneas, tal e como vimos observando dende o comezo 
deste mandato.

Tanto é así, tan fóra de lugar conseguen ubicarse que, 
polo xeral, teñen que recuar.

Lembremos, por exemplo, as afirmacións tremendas 
ante a proposta do BNG para presidiren as comisións 
que considerasen de interese e incorporárense á Xunta 
de Goberno. Todo para acabar presidindo o PP a comi-
sión de economía, o PSOE a de queixas e suxestións, 
que, por certo, só reuniron nun par de ocasións, e asistin-

do Ciudadanos á Xunta de Goberno até antes do verán.

Tamén mantiveron no tempo o pacto para redactaren un 
“novo PXOM” e hoxe perguntámonos: u-lo pleno no que 
ían aprobar as conclusións da súa famosa comisión?

Ultimamente, antes do proceso dos orzamentos, vivimos 
outros dous episodios con este mesmo patrón.

O primeiro deles foi a modificación de crédito na que to-
dos se aliaron para tumbar a proposta do goberno nun 
pleno e avíronse a aprobala un par de sesións despois. 
Algo debeu ter que ver que fose a lexislación de PP e 
PSOE quen a esixise.

Máis logo se arranxou o regulamento do mercado, con-
tra o que se xuntaron todiños para solicitarlle a retirada 
nunha sesión plenaria (co argumento de que non se 
negociara) e do que todiñas permitiron a aprobación na 
seguinte (sería porque o goberno achegou as alegacións 
das praceiras e as súas asociacións nese proceso nego-
ciador previo que supostamente non existira?)

Xa que logo, o histrionismo, a extemporaneidade, os in-
tereses de partido, o desprezo polo modelo e a falla de 
man esquerda que lle vimos á oposición no proceso de 
aprobación dos orzamentos, son máis facilmente expli-
cábeis se ollamos para eles con perspectiva temporal.

Seguro que nos vindeiros meses imos miralos máis ve-
ces con esa estratexia conxunta que, ao final, non son 
quen de manter.
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A Cuestión de Confianza

O alcalde de Pontevedra no Pleno celebrado o pasado 
día 19, decidiu acollerse ó disposto no artigo 197 bis 
da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, formulando 
ao Pleno unha cuestión de confianza, vinculada á apro-
bación dos orzamentos anuais para o ano 2017. Os 
portavoces dos catro grupos da oposición cuestionan, 
reprochan, critican… o paso dado polo Alcalde. Trátase 
da actitude duns perdedores que non aspiran a chegar 
nunca a Alcaldía do Concello de Pontevedra. Pois si 
tiveran tal aspiración non confluirían nunca para apro-
bar unhas emendas ao orzamento que modifican de 
maneira substancial os presentados pola Alcaldía. Son 
uns perdedores que pretenden que o Grupo maiorita-
rio (BNG) goberne, pero cos orzamentos e coas regras 
por eles impostas para a execución dos mesmos. Son 
uns perdedores pois pretenden iso, pero sen asumir 
ningunha responsabilidade de Goberno.

O que pretenden os catro grupos da oposición é facer 
o que tratou de evitar o lexislador co engadido do ar-
tigo 197 bis á Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral 
(LOREX). A cuestión de confianza introducida na Lei 
no ano 1999 persigue o seguinte, segundo consta nos 
trámites nas Cortes e citamos literalmente: a cuestión 
de confianza está destinada precisamente a protexer 
e servir de instrumento a aqueles Gobernos locais 
que se ven afogados e presionados por unha acción 
destrutiva da oposición… busca darlle a posibilidade 
ao Goberno local para non verse atado diante dun-
ha oposición destrutiva … A cuestión de confianza 
convócase para evitar esa situación de bloqueo que 
sofren algunhas corporacións nas que os grupos da 
oposición son dispersos e incapaces de criar unha 
alternativa, de ofrecer un programa e un candidato 
alternativo e optan polo elemento máis fácil, que é 
desgastar, erosionar a acción de quen goberna, es-
quecendo que erosionar, desgastar, paralizar ou ra-
lentizar a acción dun goberno municipal redunda ne-
gativamente nos cidadáns que a soportan, que ven 
como as súas necesidades ou demandas non poden 
saír adiante (todo isto está nos diarios de sesións).

O que buscan os catro perdedores é evitar que o al-
calde se acolla ácuestión de confianza. E para iso dé-
ronse apoio mutuo na Comisión Informativa de Facen-
da, sen ningún tipo de explicación, nin xustificación na 
maior parte das emendas presentadas polos distintos 
Grupos da Oposición. Tratando así de impor, co seu 
ditame en Comisión, uns orzamentos que nada teñen 
que ver cos presentados polo Alcalde, pero eludindo a 
acción de goberno.

Os catro “líderes” ao pretender, coa súa maioría, impo-
ñer cunha falcatruada o seu orzamento considéranse 
amparados polo seu estado de dereito, polos seus de-
reitos democráticos, esquecendo que as normas que 
invocan non amparan o abuso de dereito nin o exer-
cicio antisocial do mesmo. Esquecen tamén os ca-
tro que eses dereitos democráticos que invocan, am-
paran ao Alcalde para facer uso do disposto no artigo 
197-bis da LOREX, acudindo á cuestión de confianza 
cos seus orzamentos.

En definitiva, o precepto en cuestión permite que o Al-
calde se someta á cuestión de confianza vinculada aos 
seus orzamentos, non só cando sexan rexeitados pola 
oposición no Pleno, senón tamén cando a oposición 
trata de impoñer o seu orzamento, sen asumir a acción 
de goberno…

Vicente García Legísima
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Compañeira, compañeiro:

A aprobación dos orzamentos do  concello para o ano 2017 é, obxectivamente, un éxito: con eles 
poderemos seguir afondando no Modelo Pontevedra.

Entre todas e todos fixemos un traballo excelente. Por suposto, traballou o equipo económico do 
Concello de Pontevedra, e vaia o meu recoñecemento para Raimundo González e Carme da Silva, 
mais o seu papel tería sido imposíbel sen o apoio do conxunto do BNG, a comezar pola Dirección 
Nacional, con Ana Pontón á cabeza, e a rematar por todas e cada un dos militantes de toda Galiza.

Tamén quero facer explícito un recoñecemento especial para Galiza Nova porque, máis unha vez, a 
mocidade nacionalista estivo na primeira liña.

Gañamos unha batalla e quédannos moitas outras por diante, seguro, maisdemostramos que temos 
un modelo urbano exitoso, un proxecto para a nación e unha ferramenta, o Bloque, imprescindíbel 
para mudar o país.

Parabéns a todos e a todas.

Asdo: Miguel Anxo Fernández Lores,

Carta do alcalde de Pontevedra, 

Miguel Anxo Fernández Lores

E a oposición, unha vez rexeitada a modificación 
de confianza, se isto sucede, ten un mes para 
seguir dándose apoio mutuo e presentar unha 
moción de censura cun candidato alternativo a Al-
calde, amparándose tamén no disposto no artigo 
187bis.5 da Lei Orgánica. É dicir, teñen o dereito 
democrático de rexeitar a cuestión de confianza e 
presentar unha moción de censura con candida-
to alternativo. Logrado isto poderán presentar os 

seus orzamentos, pero non cando é outro Grupo 
que ten a responsabilidade de gobernar.

Remato cunha frase de quen era Senador do PP 
en marzo de 1999, que na defensa do Texto do 
artigo 197 dicía isto: Señorías, as leis son feitas 
polos homes e as mentes humanas atopan ás 
veces buratiños polos que burlalas.
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 BNG manterá o pulso social e insti-
tucional en defensa da transferencia 
da AP9 como paso previo para aca-
bar cunhas peaxes que considera 
unha estafa legal e depois do veto do 
Congreso a debater a lei galega que 
reclama esta autoestrada para Gali-
za. Un veto contra o que a formación 
nacionalista propón presentar un re-
curso ante o Tribunal Constitucional 
desde a Cámara galega.

“Nós dicimos con claridade: O BNG 
vai presentar o recurso e o que nos 
gustaría é que fose un recurso de 
todo o Parlamento para, como país, 
defendernos do que é un agravio e 
unha vulneración dun dereito fun-
damental. Por iso, imos propoñer 
que se debata na Cámara e sexa un 
recurso co amparo de todo o Parla-
mento porque foi unha lei aprobada 
por unanimidade. O que se está e 
impedindo o debate como se estivé-
ramos na pre democracia”, explicou 
a portavoz nacional, Ana Pontón.

Nun encontro en Pontevedra con 
alcaldes, alcaldesas e responsables 
políticos, a dirixente nacionalista 
deixou claro que o Bloque “non vai 

mirar para outro lado” ante a estafa 
das peaxes da AP9, nin ante “a al-
draxe” do veto do Congreso, ao tem-
po que pediu a Feijóo que saia do 
seu silencio e se posicione do lado 
de Galiza.

 “Que non eluda as súas responsa-
bilidades non acepte o rescate das 
ruinosas radiais madrileñas en mans 
de Bankia e das grandes construto-
ras amigas do PP. Se hai cartos para 
rescatar autoestradas, Galiza primei-
ro”, subliñou.

“Aznar vendeu a AP9 por 1.500 mi-
llóns de euros e agora o seu sucesor, 
o señor Rajoy, dinos que rescatala 
costa máis de 4.000. Vaia mal ne-
gocio fixo o PP para Galiza!”, criticou 
Pontón.

Por iso, “imos seguir dando a batalla 
política, social e institucional”, recal-
cou a portavoz nacional. Neste senti-
do, destacou que o BNG segue a dar 
“novos pasos” e que “nesa fronte co-
mún a favor dunha AP9 galega e sen 
peaxes” xa son 42 os concellos do 
Eixo Atlántico que subscribiron esa 
reivindicación aprobando mocións 

nos seus plenos municipais cunha 
reclamación moi clara, que antes 
de rescatar as radiais madrileñas se 
rescate aos galegos e as galegas 
dunhas peaxes que son unha esta-
fa. Entre eles Pontevedra, A Coruña, 
Santiago ou Ferrol e tamén Poio, Pa-
drón, Rianxo, Sada, Ponteareas en-
tre outras vilas importantes do país.

Chamamento de Lores

Na rolda de prensa posterior ao en-
contro, o alcalde de Pontevedra, Mi-
guel Anxo Fernández Lores, fixo un 
chamamento á administración local, 
“a todos os concellos e ás deputa-
cións para que tomen nota da situa-
ción e fagan presión ante a Adminis-
tración central que permanece xorda 
a unha demanda que foi aprobada 
polo Parlamento e por moitos conce-
llos, tamén Pontevedra. Pero parece 
que aínda non lle chegou a mensaxe 
a Madrid”.

Ante esa xordeira, Lores propón “se-
guir facendo campaña” para que se 
tomen decisións e acabar coa estafa 
que afecta a 20.000 galegos e gale-
gas cada día pagando as peaxes da 
AP9, “absolutamente amortizada”. 
“Polo tanto, un chamamento para 
que se presione e se faga chegar ao 
Goberno central que non imos pagar 
40 anos máis por unha mobilidade 
fundamental para persoas e empre-
sas e, ademais, sufrindo un agravio 
con outros territorios do Estado”, 
concluíu.

O BNG propón que o Parlamento presente un recurso 
ante o TC, por ser a AP-9 un asunto de país

PARLAMENTO 



O BNG considera que os argumentos do Congreso 
para vetar o debate da lei galega da AP9 non se sos-
teñen nin desde o punto de vista técnico, nin eco-
nómico e obedece exclusivamente a “unha decisión 
política” amparada polo “servilismo” do presidente da 
Xunta ante o Ministerio de Fomento.

“As razóns deste veto son claramente políticas non 
técnicas, a pesar do informe enviado polo Ministerio 
de Fomento con argumentacións erradas como a de 
dicir que a AP9 é unha vía que comunica cos portos 
e cos aeroportos e con Portugal, o que é absolu-
tamente falso e non se corresponde coa realidade”, 
explicou o portavoz de infraestruturas, Luís Bará, 
despois de que os grupos parlamentarios recibisen a 
documentación da Mesa do Congreso coa “descon-
formidade” a proposta unánime de Galiza.

Igualmente, o BNG desestima o informe económico 
que se alega por parte de Fomento, “que cifra en 
máis de 4.000 millóns de euros o rescate da conce-
sión nun calculo totalmente trapalleiro e falto de rigor 
a partir dos beneficios xerados, cando non  é o crite-
rio utilizado para rescate de concesións”, alega Bará.

Para o Bloque, esta decisión “é unha burla e unha 
falta de respecto ao Parlamento galego porque se 
trata dunha lei aprobada por unanimidade da Cáma-
ra”, salienta o deputado nacionalista e, o máis grave, 
“que se fai co consentimento, coa submisión e coa 
vasalaxe do señor Feijóo que perpetra unha nova 
traizón a Galiza”.

Neste sentido, o BNG pon de manifesto o contraste 
entre o goberno vasco e o goberno galego, a firme-
za na reivindicación e os logros do primeiro, fronte 
a submisión do segundo, que se traduce no veto a 
AP9 e en novas demoras na chegada do AVE a Ga-
liza, -de novo sen data concreta de finalización, coa 
variante de Cerdedo sen pechar e cunha alta veloci-
dade sen dobre vía-.

“A submisión de Feijóo contrasta coa actitude firme 
doutros gobernos como o Executivo de Euskadi, que 

acaba de conseguir importantes logros a respecto da 
construción do AVE nese territorio grazas a unha po-
sición firme e de defensa dos intereses do país vasco 
ante o Ministerio de Fomento, que xa anunciou que 
as obras da alta velocidade en Euskadi seguirán os 
criterios que demanda o Goberno vasco, mentres 
que o señor Feijóo se axeonlla ante o ministro”, cri-
tica Bará.

E ante ese novo agravio co país, alega, “o único que 
fan é crear unha comisión bilateral que é un auténtico 
paripé, reunida sen ningún logro e sen ningún acordo 
ou avance”.

Reprobación e recurso 

O BNG seguirá dando a batalla por unha AP9 gale-
ga como primeiro paso para acabar cunhas peaxes 
abusivas, a través de iniciativas políticas, institucio-
nais e sociais, como a reprobación da presidenta do 
Congreso, a deputada por Pontevedra Ana Pastor, e 
a interposición dun recurso contra a decisión do ór-
gano da Cámara baixa ante o Tribunal Constitucional, 
que espera poda ser presentado co apoio unánime 
do Parlamento galego.

7
PONTEVEDRA

O BNG contrapón os logros do goberno vasco co servilismo 
de Feijóo que acepta novos retraso do AVE e o veto á AP-9
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A portavoz  parlamentaria do BNG, Ana Pontón 
propón destinar o 1% dos orzamentos do ano 
2017 para políticas contra a violencia de xénero, 
a través dunha emenda de totalidade e crear un 
xulgado especifico neste ámbito  nas sete grandes 
cidades galegas.

As medidas para loitar contra a violencia de Xénero, 
dixo Pontón deben ser “unha prioridade” na axen-
da política,  polo que adiantou algunhas propostas 
para acabar coa “impasibilidade” ante os asasina-
tos de mulleres. A violencia de xénero, recalcou 
“non é unha lacra” é un problema político e social 
e necesitamos destinar máis medios e recursos así 
como  “toda a vontade necesaria” para garantir o 
dereito ás mulleres a poder vivir sen violencia. Re-
sulta “indignante” cada vez que gardamos un minu-
to de silencio por unha vítima como un día despois 
comprobamos que “non pasa nada”. 

Dende o BNG queremos dar un debate profundo e 
rigoroso e agardamos que o Goberno galego “non 
se encastele no inmobilismo” porque para loitar 

contra a violencia de xénero, o inmobilismo e triun-
falismo son “inútiles”.

Ana Pontón tamén  lembrou que despois de dez 
anos das primeiras Leis, na última década producí-
ronse máis de 40 asasinatos de mulleres en Galiza 
e unha media de 14 denuncias ao día por violencia 
de xénero. Por outra parte, dixo,  resultan moi pre-
ocupantes os datos de violencia contra as mulleres 
na xente nova, “o 25% de mozas entre 16 e 19 
anos considera normal que a súa parella controle 
as súas relación persoais” e un de cada tres mo-
zos entre 12-24 anos considera que as vítimas de 
violencia de xénero son “as responsables das agre-
sións machistas”.

A nacionalista destacou que a metade das mulleres 
asasinadas no ano 2016 presentaran previamente 
a denuncia e  reclamou máis  xulgados especiali-
zados de loita  contra a violencia machista, “polo 
menos un nas sete grandes cidades galegas” para 
que ningunha vítima teña que agardar por un xul-
gado sentada ao lado do seu agresor. Ademais, 

O BNG propón destinar o 1% dos orzamentos 
a políticas contra a violencia machista

PARLAMENTO
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engadiu, os prazos para a celebración de xuízos 
deben reducirse. No  que atinxe a prevención, a 
sensibilización e formación dos profesionais, ve-
mos que existe “un deserto” e que as leis non se 
desenvolveron. Nós pensamos que cando son 
asasinadas mulleres, as institucións deben ser 
realistas e recoñecer o que funciona mal e  non 
escatimen en medidas para corrixir a situación.

Todas as leis aprobadas foron necesarias pero 
debemos facer unha reflexión a fondo e incluír 
os cambios precisos para ampliar a loita contra a 
violencia de xénero para rematar “coa impunida-
de social” que existe en moitos casos.

Dende o BNG reclamos “un pacto galego” con-
tra a violencia de xénero baseado en tres piares: 
“Máis recursos, ampliar as leis para loitar pola 
igualdade e dar pasos para desmontar o patriar-
cado”.

A portavoz nacionalista anunciou que no vindeiro 
pleno, o BNG solicitará ao goberno que acepte a 
emenda aos orzamentos do ano 2017 para des-
tinar  o 1% a loitar contra a violencia machista e 
a políticas que favorezan a igualdade de maneira 
real” ao que sumou a incorporación dunha regu-
lación do feminicidio e o estado de protección 
das vítimas do  feminicidio para garantir unha 
atención integral das mulleres que sofren esta 
violencia.

 Pontón reclamou mellorar os Centros de Infor-
mación e a súa eficacia na atención das mulle-
res afectadas por violencia de xénero e poñer en 
marcha, no Parlamento galego, unha ponencia 
galega que fomente a coeducación. As leis, reite-
rou, hai que revisalas e os medios son insuficien-
tes. O Goberno durante estes anos aplicou re-
cortes na loita contra a violencia de xénero pero 
nós “non imos estar caladas mentres mulleres 
son asasinadas no noso país.”

O BNG valorou a sentenza do Tribunal de Xustiza 
da Unión Europea que obriga as entidades ban-
carias a devolver todo o cobrado de xeito ilegal a 
través de cláusulas solo aplicadas a miles de per-
soas nas súas hipotecas en Galiza e no conxunto 
do Estado.

“Emenda a plana ao Tribunal Supremo ao consi-
derar que a banca estivo cobrando ilegalmente 
aplicando cláusulas abusivas a milleiros de per-
soas que tiñan subscrita unha hipoteca”, salientou 
a portavoz nacional, Ana Pontón, tras un acto con 
responsables municipais do BNG en Pontevedra.

Para a dirixente do Bloque, o Goberno central 
debería “repensar o papel que xogou en todo 

este proceso porque foi vergoñento ver como a 
avogacía do Estado estivo defendendo os inte-
reses da banca e non da cidadanía que estaba 
a ser vítima dunha nova estafa bancaria”. Pon-
tón considera que este novo episodio evidencia 
a necesidade “de ter unha lexislación máis clara 
no Estado español en relación coa banca para 
blindar aos clientes de calquera novo abuso”·.

O BNG demanda do Executivo de Rajoy e da 
Xunta “que se poñan traballar desde xa para que 
todos os cartos cobrados ilegalmente por parte 
da banca sexan devoltos ás persoas afectadas 
sen que haxa máis demoras”, indicou Pontón.

Pontón: “Foi vergoñento como o Estado 
se puxo do lado da banca fronte ás persoas 
estafadas polas cláusulas solo
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AO deputado do BNG, Luís Bará denunciou no Parla-
mento, trala comparecencia da Presidenta da Deputa-
ción de Pontevedra, Carmela Silva, que  o PP mantén  
unha “campaña mafiosa” contra deputados do BNG 
nesta institución polo seu traballo político para erradicar 
“practicas clientelares e privilexios” dos anteriores go-
bernos do Partido popular.

O parlamentario acusou ao O PP de facer unha “oposi-
ción frontal e montaraz”  porque no  asume que despois 
de moitos anos de gobernar a dereita nesta institución,  
agora está na oposición. Para o  deputado do BNG, 
“o  Partido popular ten unha concepción un tanto pa-
trimonial das institucións” e esa oposición está dirixida 
por unha persoa que ten a responsabilidade de ser o 
vicepresidente da Xunta de Galiza. 

O BNG reivindica un novo mapa 
administrativo acorde coa realidade 
galega  

O deputado nacionalista lembrou que o BNG considera 
que as deputacións institucións decimonónicas basea-
das nunha división artificial, as  provincias, e  apelou a 
unha nova organización administrativa para modificar as 
competencias dos concellos e o seu financiamento. Por 
outra parte, dixo, están xurdindo novas realidades como 
as áreas metropolitanas que fan inviable unha estrutura 
administrativa con cinco niveis, que van dende o Estado 
ata os concellos. O deputado do BNG manifestou que 
o  novo mapa administrativo en Galiza debe contemplar  
as comarcas pero mentres segan existindo as depu-
tacións seguiremos comprometido con tres principios 
básicos para que estas institucións funcionen: “a demo-
cratización, modernización e a eficacia no cumprimento 
das súas funcións”. 

Na súa intervención, Bará lembrou que o  BNG che-
gou hai ano e medio  a un acordo co Partido socialista 
que cualificou de “beneficioso e positivo” para a gran 
maioría dos concellos de Pontevedra  e destacou o que, 

ao seu entender, resulta de gran importancia no pla-
no simbólico, “a restitución da dignidade das persoas 
comprometidas na defensa de valores democráticos 
e de xustiza social que foron perseguidas ou asasina-
das”, entre elas,dixo, varios presidentes da Deputación 
de Pontevedra encarcerados ou exiliados. O día 12 de 
Novembro celebramos un acto de lembranza de todas 
estas persoas tras un acordo das forzas nun pleno na 
Deputación para realizar a homenaxe. 

A respecto do orzamento da Deputación presentado 
pola presidenta,   Carmela Silva, o deputado do BNG 
coincidiu na liña de colaboración con concellos peque-
nos primando os de menos de 20.000 habitantes e  
sobre todo aos concellos rurais así como no Plan Con-
cellos con criterios de “transparencia, reparto e obxecti-
vidade” e as  liñas que apostan pola dinamización eco-
nómica e creación de emprego mediante obra pública.

Finalmente, Luís Bará congratulouse da aposta da De-
putación  polo medio ambiente creando  novos espa-
zos urbanos e destacou o  Plan Compost que busca 
a “corresponsabilidade das persoas” construíndo  unha 
alternativa ao modelo “centralizado e caro” que repre-
senta SOGAMA.

Bará denuncia a campaña mafiosa do PP 
contra o BNG na Deputación de Pontevedra

PARLAMENTO
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A concelleira de Urbanismo, Carme da Silva mantivo 
un encontro coa xunta diretiva da patronal da cons-
trución (APEC), encabezada polo seu presidente, José 
Luís Campos Novo, co propósito de evaluar a situa-
ción do sector no concello, e para fixar novas fórmulas 
de colaboración que permitan un intercambio fluído de 
información entre ambas institucións.

Carme da Silva explicoulles a aposta decidida do Con-
cello pola rehabilitación como nicho de mercado un 
elemento clave para o sector, especialmente en Ponte-
vedra, referente internacional como modelo de cidade. 
Co próposito de favorecer este proceder, o Concello 
adopta melloras nos procesos de xestión administrati-
va que permitan axilizar a tramitación das licenzas.

Segundo explicaron no encontro, APEC detectou no 
ámbito da rehabilitación un incremento da actividade 
en Pontevedra, polo que o seu presidente José Luís 
Campos valorou positivamente a redución dos tempos 
na tramitación das licenzas.

Na reunión tamén abordaron a situación do Urbanis-
mo en Galiza en xeral, e en Pontevedra en particular, 
coincidindo na inconveniencia de aprobar un novo 

Plan Xeral de Ordenación Municipal para a cidade coa 
actual lexislación, e seguir xestionando co Plan vixente 
adaptado ás necesidades actuais.

Carmen da Silva reiteroulles a confianza e apoio do Go-
berno de Pontevedra ás Pemes construtoras da provin-
cia, que constitúen un tecido produtivo esencial na xe-
ración de emprego e no desenvolvemento do territorio.

Concello e APEC apostan pola rehabilitación e coinciden 
na necesaria prórroga do actual Plan Xeral

O Concello de Pontevedra continúa mellorando a ilumi-
nación pública e reducindo os custes das instalacións 
eléctricas e do alumeado público no rural pontevedrés.

Practicamente rematado todo o ámbito urbano, o 
Concello vólcase agora na substitución das vellas lu-
minarias convencionais (de sodio ben de 250w ou ben 

de 150 w) por luminarias de led de 87 ou de 52 w 
segundo en distintos lugares e nas estradas munici-
pais do rural. Con esta actuación en Xeve, Lourizán e 
Mourente, acadarase un aforro ao ano de case 37.000 
euros tanto en enerxía como no mantemento da rede.

Nova iluminación led para as estradas de 
Santo André de Xeve, Estribela e Montecelo
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A respecto do mercado o go-
berno nacionalistas ten claras 
dúas cuestións que rexen toda a 
nosa actuación. A primeira delas 
é o carácter público do edificio, 
non debemos esquecer que é un 
equipamento de todose todas e, 
polo tanto, debe ser empregado 
por todas as persoas que o dese-
xen. O segundo é que os hábitos 
de consumo cambiantes están 
afectando ao dinamismo comer-
cial da praza e deixando nunha 
situación complexa ao mercado, 
do mesmo xeito que ao pequeno 
comercio, incapaz de competir 
coas grandes empresas de ali-
mentación. 

No BNG detéctamos estas ei-
vas e comezamos, desde área 

de mercados e de promoción 
económica, a planificar e pensar 
alternativas que devolvesen ao 
mercado o seu movemento ha-
bitual, conscientes de que esta 
recuperación permitiría axudar 
e aliviar os demais negocios da 
zona que demandaban xunto, 
coa asociación de comerciantes 
do centro histórico, medidas ac-
tivas de impulso.

A regulación 
a pesar da oposición

Poucas veces se visualizou a pin-
za da oposición dun xeito tan cla-
ro como no pleno da aprobación 
do regulamento de mercado. Este 
regulamento consensuado coas 

persoas que traballan na praza foi 
explicado na comisión de réxime 
interior, sen ningunha alegación ou 
pregunta á técnica responsábel.

As principais novidades radican 
na garantía dos dereitos do per-
soal.  Tamén é interesante a po-
sibilidade de alugueiro durante 
5 anos, a regulación de postos 
efémeros, a introdución de novos 
usos para o primeiro andar, que 
neste intre, apenas ten activida-
de. Ademais facilita o traslado á 
planta baixa daqueles postos que 
así o desexan. Tamén, é impor-
tante o abrandamento das condi-
cións para transmisión inter vivos, 
favorecendo o traspaso daquelas 
concesións por cuestións debida-
mente xustificadas. 

O BNG procura un novo mercado 
que impulse a actividade económica

13

Nun só ano, o BNG foi quen de aprobar o regulamento, redactar o proxecto e 
conseguir o financiamento para poñelo en marcha
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Malia as vantaxes que ofrecían, o PSOE (anteriores 
responsábeis da área) solicitou, co apoio de TODA 
a oposición, a retirada do regulamento no pleno de 
novembro para, sen facer ningunha alegación, abs-
terse de novo TODOS XUNTOS no pleno de decem-
bro. Este feito supuxo o retraso da tramitación sen 
ningunha razón lóxica máis que a de entorpecer o 
traballo do goberno municipal.

O primeiro andar, 
impulso do novo mercado

É marca do BNG iniciar proxectos ambiciosos pre-
via planificación e análise da situación para fixación 
de obxectivos. O obxectivo principal do goberno é a 
atracción de novos públicos, nomeadamanete xente 
moza e público familiar. 

É por iso, que se puxeron en marcha a feira de arte 
e moda Sétima Feira e o axeitamento do espazo 
infantil O Ganapán que se inicia precisamente du-
rante este Nadal. Ademais da vontade de facilitar a 
conciliación familiar dos traballadores e traballadoras 
da praza e fomentar a asistencia do público familiar 
ao Mercado, O Ganapán ofrece actividades lúdicas 
e didácticas: obradoiros artísticos, gastronómicos, 
medio ambientais, musicais, literarios... que teñen 
os oficios do mar e da terra como eixo central. 
Mais era preciso dar un impulso e pensar un proxec-
to global, moito máis despois do éxito que ambas 
iniciativas están a ter. 

Este proxecto vén da reformulación do primeiro an-
dar para convertelo nun espazo gastronómico sostí-
bel, proxecto que verá a luz ao longo do 2017.

O novo Espazo Gastronómico Sustantábel situarase 
no primeiro andar e centrará a súa actividade nunha 
oferta gastronómica variada, con venda de produtos 
elaborados e degustación in situ. A oferta baseara-
se, principalmente, na produción local, na liña do 
artesanal, ecolóxico, gourmet e a granel: legumes, 
viños, licores, cervexas artesás, aceites, xeados, 
lácteos, galletas/doces, conservas, marmeladas, 
plantas aromáticas... entre outras posibilidades. 
Ademais haberá espazo para a cociña e produtos 
doutras partes do mundo, así como un posto eféme-
ro de intercambio gastronómico con outros países. 
O mercado municipal, ademais, ten que converterse 
no referente absoluto para as persoas interesadas 
nunha alimentación saudábel. A intención é vincular 
o espazo á alfabetización en materia gastronómica 
e nutricional e no consumo responsábel a través de 
diferentes iniciativas.

Para o BNG o mercado debe ser un espazo vivo, 
que debe mudar cos tempos, pero tamén facer unha 
clara aposta por non perder os seus sinais de identi-
dade e non convérterse nun espazo hostaleiro. Pro-
curar o equilibrio é o grande reto dos concelleiros e 
concelleiras nacionalistas .
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As entradas á cidade locen máis fermosas

O Concello de Pontevedra traballa 
nestes días na mellora do axardi-
namento da entrada á cidade den-
de a estrada de Vigo, para que a 
primeira imaxe que reciban os vi-
sitantes que se achegan á cidade 
por esta entrada sexa axeitada e 
bonita. Tamén se pretende mello-
rar todos os espazos verdes deste 
ámbito comprendido entre a ro-
tonda das avenidas da Estación e 
Josefina Arruti, e o cruzamento da 
rúa Fernández Ladreda coa aveni-
da de Vigo.

Na rotonda da avenida da Esta-
ción estanse a colocar sendas de 
madeira, decoradas con arbustos 
e flor de tempada (rododendros, 
arces, cornus…), emulando o cru-
ce de camiños da zona. Ademais 
da avenida da Estación e de Jo-
sefina Arruti, nesta rotonda conflúe 
parte do paseo peonil do Gafos 
así como o estreito camiño a pé 
que une a rotonda coa avenida de 
Vigo. Este cruce de camiños, ta-
mén disporá de arborado seguin-

do as tonalidades e as variedades 
da senda do Gafos, que desem-
boca nel. Plantaranse freixos que 
teñen un cromatismo amarelo ao 
chegar o outono.
Disposición e exemplares simila-
res terán toda a zona verde que 
arrodea a rotonda da avenida da 
Estación.

Unha vez que rematen os traballos 
nesta zona, pasarase a traballar na 
lingua de zona verde que se creou 
no cruce de Fernández Ladreda 
coa avenida de Vigo e a avenida 

da Estación. Aquí tamén se em-
pregarán exemplares similares á 
outra rotonda para manter unha 
armonía en todo o entorno.

Paralelamente a Concellaría de 
Parques e Xardíns está a repoñer 
plantas en distintos espazos ver-
des da cidade, especialmente nos 
barrios, que non mudaran as plan-
tas dende a súa creación. Co paso 
do tempo, estes espazos vironse 
moi mermados de planta ben por-
que morreron ou, incluso, porque 
foron desaparecendo. É o caso 
de Eduardo Pondal, Valdecorvos, 
a avenida do Uruguai, as roton-
das da avenida de Compostela e 
de Alexandre Bóveda. Este é un 
traballo que se complementa coa 
instalación de flor detempada nos 
parterres habituais.

Tanto o deseño 
do xardín como 
as especies que 
se plantarán 
lembrarán a un 
cruce de camiños 
e continuará coas 
especies da senda do 
Gafos
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Ponte Caldelas, un concello democrático

PONTE CALDELAS

A pasada semana o Concello de Ponte Caldelas aprobou 
uns seus orzamentos que soben por riba dos 3’3M€. O 
portavoz municipal Lito Muíños destacou que os grupos 
de goberno, “malia termos cada un o noso proxecto 
político, somos quen de chegar a acordos en benecificio 
da veciñanza”

O noso compañeiro Lito Muíños fixo 
fincapé nos tres aspectos máis des-
tacados deste documento.

En primeiro lugar, o saneamento das 
contas. Por segundo ano consecu-
tivo, o goberno municipal de Ponte 
Caldelas opta por non pedir crédito 
ningún e así ir baixando a débeda 
que o PP chegou a ter en máis de 
un millón de euros, porque, “para 
nós, son imprescindíbeis as posibi-
lidades e a liberdade de podermos 
xestionar un concello saneado. Xa 
estamos curados de espantos des-
pois de tantos anos de caciquismo 
PP”, afirmou.

A seguir, o carácter investidor. O 
BNG reclama dende sempre o de-
reito a vivermos e traballarmos na 

Galiza polo que “é a primeira obri-
ga de calquera administración pór 
todos os recursos dispoñíbeis ao 
servizo deste obxectivo. As contas 
de Ponte Caldelas de este ano, para 
que entendamos o esforzo, triplican 
os investimentos de todo o derra-
deiro mandato do PP”.

Muíños deixou para o final o as-
pecto máis importante dos tres: 
“o orzamento é o documento de 
maior importancia no concello e, 
non só iso, senón o de maior difi-
cultade, sobre todo nun goberno 
de coaligazón. Que fósemos quen 
de redactalo con tanta normalidade 
demostra o bo funcionamento do 
pacto de goberno e o interese que 
está  a pór o Bloque para chegar a 
acordos”

O Plan Concellos 
da Deputación

Por outra parte, os orzamento que 
se veñen de aprobar están prepa-
rados para asumir a de ferramen-
ta de maior alcance para a política 
municipal dos últimos anos. Referí-
monos ao Plan Concellos da Depu-
tación de Pontevedra.

Neste ano 2017 a Deputación vai 
achegar 545.000€, isto é, un 8% 
máis que no ano 2016, aínda que, 
quizais, para entendermos a impor-
tancia desta cifra habería que saber 
que multiplica por 16'5 os fondos 
propios de Ponte Caldelas.

O PP, desnortado

Diante de estas políticas, a oposi-
ción do Partido Popular ficou no-
queada: non acertan a atopar nada 
para criticar nos orzamentos e limí-
tanse a repetir fórmulas que impor-
tan de fóra.

En realidade non entenden que 
estamos nun novo tempo político 
marcado pola democracia, a par-
ticipación, a igualdade e a limpeza 
política.




