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BOLETÍN DIXITAL QUINCENAL

Acto público
Venres 15 
ás 20:45 h. 
no auditorio 
do Pazo da 
Cultura

Este mes de xuño cúmprense 25 

anos ininterrumpidos de presenza do 

BNG na corporación de Pontevedra. 

25 anos dos que sentirnos orgullosos 

e orgullosas do traballo realizado. 

Un traballo de equipo, serio e rigu-

roso, encabezado en todo momen-

to polo actual alcalde, Miguel Anxo 

Fernández Lores, á altura de 1987 

único concelleiro do BNG na corpo-

ración pontevedresa.

Non viñamos da nada. Tiñamos atrás 

a experiencia de  Pilar Allegue na 

primeira corporación democrática, 

como representante do BN-PG.

Pero 25 anos continuados son moti-

vos máis que abondo para festexa-

lo e para felicitarnos a todos e a 

todas polos éxitos conseguidos, que 

sacaron a Pontevedra da decadencia 

máis absoluta e a puxeron na van-

garda en moitos dos aspectos claves 

para a mellora da calidade de vida da 

poboación, como son a accesibilida-

de, a seguranza viaria e o dinamismo 

socio-cultural.

Festexémolo ! Como lembranza, si, 

pero sobre todo para coller folgos. 

Hai moito que facer e precisamos da 

forza de todas e todos nós
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25 anos
traballando por Pontevedra



A débeda actual 
da Deputación 
non se poderá 
saldar até 2023
O Presidente da 

Deputación minte 

cando dixo que a 

débeda actual se 

liquidaría en seis 

anos.  A propia 

documentación 

dos orzamentos da 

Deputaciónn con-

templa o ano 2023 

para a súa liquida-

ción. Adiantala ao 

2017 faría, directa-

mente, inviábel o 

funcionamento da 

Deputación

Miliarios 
romanos nas 
rotondas
Os comisarios políti-

cos do PP no Museo 

propuxeron colocar 

os miliarios roma-

nos custodiados no 

Museo nas rotondas 

“para liberar espazo”.

A mellor 
biblioteca de 
investigación de 
Galiza aberta só 
de 9 a 12
A Biblioteca do 

Museo, a máis 

importante de Galiza 

para o persoal inves-

tigador reducirá 

drasticamente o seu 

horario de apertura, 

e só se poderá utili-

zar de 9 a 12 h.

A Deputación 
a servizo 
da estrutura 
partidaria do PP
Os orzamentos presentados polo PP 

para o ano 2012 na Deputación de 

Pontevedra teñen como finalidade 

última poñer a  institución provincial 

ao servizo da estrutura partidaria do 

PP,  segundo vén de denunciar o por-

tavoz do BNG na Deputación, César 

Mosqueira.

Obxectivo: eliminar todo control 

político e social

Para logralo os orzamentos contemplan 

a supresión dos organismos autónomos 

que dependen da institución provincial, 

eliminando deste xeito a súa autonomía 

e calquera control político e social.

O deputado nacionalista calificou de 

falso o argumento de que a súa supre-

sión se debe a motivos de aforro eco-

nómico. Lembrou, neste sentido, que 

en decembro pasado, e a instancias 

do BNG, a Deputación aprobou que 

non se cobrasen as asistencias a estes 

órganos rectores. Polo tanto teñen un 

custe cero.

É máis, nos orzamentos de 2012 con-

témplanse máis gastos que os actuais 

órgaos rectores. Así o novo director da 

escola de canteiros cobra 45.000 euros 

máis que o anterior, e os comisarios 

políticos colocados polo PP no Museo 

ascenden a 100.000.

O obxectivo, pois, non é aforrar, senón a 

eliminación de calquera indicio de auto-

nomía dos traballadores e traballadoras 

destes entes e todo control social e polí-

tico. Un exemplo nídio desta política de 

control absoluto dos organismos autó-

nomos, é o que está xa a pasar desde hai 

dous meses no Museo de Pontevedra, 

co Director e o Secretario convertidos 

en meras figuras decorativas, e a direc-

ción práctica en mans de dous comi-

siarios políticos sen coñecemento nin 

cariño ningún polo Museo.

Unha nefasta política de persoal

En vez de optimizar o persoal, a política 

do PP limítase a non cubrir as xubila-

cións, chegando ao absurdo de que en 

tres anos se pasaron de 9 a 4 técnicos 

para atender a toda  rede da estradas da 

Deputación. Menos que o concello de 

Pontevedra.

César Mosqueira
Portavoz do BNG na Deputación



PONTEVEDRA

A Xunta aproba o canon da 
auga, que triplica o actual
De mero afán recadatorio e de insensibilidade social, calificou a depu-

tada e concelleira pontevedresa, Carme da Silva, a aprobación por parte 

da Xunta do decreto que regula a aplicación do canon da auga, un novo 

imposto creado polo PP que se comezará a aplicar o vindeiro mes de 

xullo.

Carme da Silva considera que este imposto é profundamente inxusto, 

máxime nunha situación de profunda crise como a actual, na que moi-

tísimas persoas o están a pasar moi mal e onde hai familias que teñen a 

todos os seus membros en paro.

O canon de auga e o coeficiente de verteduras, que substitúe ao canon 

de saneamento suporá triplicar o que se viña pagando até agora. Así, 

unha familia media de tres membros cun consumo razoábel de auga 

pasará de pagar seis euros bimensuais na actualidade a pagar quince.

Hai alternativa

A aplicación deste novo canon é unha decisión política do PP, e con 

vontade política pódese revisar. Neste sentido o concello de Pontevedra 

solicitoulle á Xunta que anule a aplicación deste novo canon para non 

perxudicar aos veciños e veciñas.

A Xunta ten marxe máis que suficiente para recadar máis fondos nesta 

mesma materia, sen que afecten aos veciños e veciñas. Abonda con que 

apliquen de maneira xusta o canon de saneamento actualmente vixen-

te. Mais a opción política do PP é ir ao peto das familias, sen ter en conta 

a grave situación pola que están a atravesar moitas delas.

O caso de ENCE é paradigmático. Consume catorce millóns de metros 

cúbicos de auga ao ano, máis que todos os concellos da ría xuntos, 

e paga só 700.000 euros, cando os veciños e veciñas de Pontevedra, 

que consumen uns cinco millóns de metros públicos pagan máis de 

1.000.000 de euros anuais.

Carme da Silva advirte do inxusto dunha suba como 

esta nun momento de profunda crise económica 

ENCE: 

consumo: 14 millóns m3

Pago: 700.000 euros

POBOACIÓN DE 

PONTEVEDRA: 

consumo: 5 millóns m3

Pago: Máis de 1.000.000 

euros

Carme da Silva



 

POLÍTICA MUNICIPAL

Barro

Co único fin de cargar sobre 

as economías familiares a 

mala situación económica do 

Concello, o PP, coa colaboración 

do PSOE, veñen de aprobar unha 

revisión do catastro que vai a 

supor unha suba brutal da contri-

bución para os veciños e veciñas 

de Barro.

PP e PSOE extorsionan ás 

familias de Barro

Coa súa aprobación, o gober-

no municipal prevé ingresar tres 

veces máis por este imposto. Xa 

que non se incrementa o núme-

ro de vivendas, o aumento na 

recadación virá dado por unha 

suba abusiva e inxustificada dos 

recibos que temos que pagar 

cada un de nós, unha verdadeira 

extorsión á economía das fami-

lias de Barro.

A esta suba, que se incremen-

tará nos vindei- ros seis anos 

até chegar ao máximo permitido, 

hai que engadir a aprobada polo 

goberno de Mariano Rajoy que 

supón un incremento do 10% 

para os recibos de 2012.

O desmedido afán recadatorio 

do goberno municipal, co apoio 

do PSOE, queda de manifesto 

nas construcións en solo rústico. 

Neste caso mentres a Xerencia 

do Catastro recomendaba aplicar 

o coeficiente mínimo de pago 

(0,50%), PP e PSOE aprobaron o 

máximo permitido (1%), é dicir o 

dobre do proposto pola Xerencia 

do Catastro.

Isto supón un atraco en toda 

regra aos veciños e veciñas de 

Barro, pois a previsión é de incre-

mentar máis de 300.000 euros a 

recadación, uns cartos que van 

saír do peto de cada un de nós. 

Sirva como exemplo que haberá 

vivendas que pasen de pagar uns 

50 euros ao ano a pagar aproxi-

madamente 300 euros.

Non se pode facer recaer nas eco-

nomías familiares a mala xestión 

económica das Administracións, 

porque as familias xa están a 

sufrir no día a día os efectos da 

crise.

Un alcalde, mintireiro e inca-

paz, inhabilitado para gobernar 

Barro

En plena campaña electoral das 

últimas municipais, o alcalde 

enviou unha carta a todos os 

veciños e veciñas prometendo 

que non os “ía fritir a impostos”.

Pasou só un ano dende aque-

la e xa tivemos: suba do lixo e 

do imposto de circulación (hai 

seis meses), ao que se lle engade 

agora unha suba desmedida da 

contribución. Estas subas intentan 

tapar a incapacidade para gober-

nar do PP, que, despois de 29 anos 

á fronte do Concello foi incapaz 

de aproveitar os momentos de 

bonanza económica para dotar a 

Barro dos servizos básicos.

Mentres espreme economica-

mente aos veciños e veciñas de 

Barro, o alcalde non é quen de 

cobrar os 60.000 que a día de 

hoxe lle adebeda ao Concello a 

empresa encargada do “merca-

dillo”.

Por mentireiro e incapaz, o alcal-

de está totalmente inhabilitado 

para seguir gobernando Barro.

PP e PSOE aproban unha suba brutal da contribución

Xosé Manuel Fernández Abraldes
Portavoz do BNG no concello de Barro



 

POLÍTICA MUNICIPAL

Moraña

PP e PSOE aproban uns 
orzamentos continuistas e 
antisociais
Cos votos do PSOE e do PP, o Concello de Moraña vén de aprobar 

uns orzamentos claramente continuístas, non adaptados á realidade 

económica e social, antisociais e que reflicten a ausencia de proxec-

to político para o concello.

Continuistas, pois manteñen estrutura similar a dos anos anteriores, 

demostrando que PP e PSOE levan a cabo a mesma política e cos 

mesmos obxectivos.

Antisociais, pois a pesar de anunciar que a política social ía ser unha 

prioridade no presente mandado, redúcense as partidas económicas 

para política social. Unha política que no actual contexto de crise 

gallopante é máis necesaria que nunca.

Carentes de proxecto político. Os orzamentos aprobados demostran 

que o PP non ten unha proposta clara e definida que oferecer aos 

veciños e veciñas de Moraña, que non é quen de enfrontar os proble-

mas e procurar solucións, e se limita a calcar os pésimos orzamentos 

dos anos anteriores, sen estabelecer liñas de xestión que optimicen 

os medios, os gastos e os investimentos públicos.

O triste papel do PSOE

Pero se o PP demostrou que non ten unha política propia e definida 

para Moraña, o espectáculo dado polo portavoz do PSOE foi patético. 

Comezou o PSOE calificando de malísimos os orzamentos, para 

continuar decindo que eran unha “copia exacta dos do PSOE do ano 

2010”, que eran copiados do do PSOE pero “un pouco mellorados”, 

para rematar dicindo que non lles gustaban pero que votarían a favor. 

Un discurso plagado de incoherencias que, por outra banda, deixa 

claro que PP e PSOE son forzas políticas plenamente identificadas e 

intercambiábeis. E que ningunha das túas ten proxecto para Moraña.

Propostas 
do BNG

O BNG plantexou como necesa-

rio levar a cabo políticas que non 

se contemplan nos orzamentos, 

e que entendemos prioritarias 

para Moraña:

> Política medioambiental: 

resolver os bombeos que non 

funcionan e as depuradoras que 

están a contaminar ríos e rega-

tos. Creación dun punto limpo e 

dotación de máis contenedores 

de lixo.

> Política de promoción econó-

mica e emprego. Non se con-

templa nada nestas áreas.

> Política cultural. Anúlase o 

pouco apoio que había os colec-

tivos culturais.

> Política social. Establecer polí-

ticas novas e alternativas que 

contribuan a xerar unha mellora 

calidade de vida, algo que non 

se contemplan nos orzamentos, 

que reduciron as partidas econó-

micas dirixidas á política social.



 

POLÍTICA MUNICIPAL

Soutomaior

O BNG recolleu máis de 1000 
sinaturas a prol da sanidade pública 
nunha campaña barrio a barrio
O BNG de Soutomaior rematou a campaña en Defensa da Sanidade Pública 

coa entrega de máis de 1.000 sinaturas, recollidas ao longo dos barrios 

do Concello, para apoiar a Iniciativa Lexislativa Popular promovida pola 

Plataforma SOS Sanidade Pública. Esta campaña, que se prolongou durante 

dous meses, ten por finalidade frear a política de recortes e privatizacións 

da Sanidade Pública, impulsada polo Partido Popular.

O Acto Central tivo lugar o venres, 11 de maio, no Centro Social Abrente; e 

contou coa participación de Fernando Herrero, portavoz municipal do BNG 

de Soutomaior; e Manolo Moreira, membro da Plataforma SOS Sanidade 

Pública e da executiva de CIG Saúde. Neste acto defendeuse a necesidade 

da potenciación da Sanidade Pública con medidas racionalizadoras e cun 

sistema fiscal realmente progresivo.

Dende o BNG, queremos salientar o apoio da cidadanía a esta iniciativa, e 

nomeadamente dos militantes e simpatizantes que percorreron os barrios 

do noso Concello, contribuíndo deste xeito ás 45.000 sinaturas que refe-

rendarán a ILP no Parlamento. 

.

Fernando Herrero, Lorena 

Fernández e Paco Alxán, 

concelleiros do BNG



 

ACTIVIDADE POLÍTICA

MARCHA CONTRA CELULOSAS

O BNG e Galiza Nova participaron acti-

vamente na marcha contra celulosas 

convocada pola APDR que tivo lugar o 

sábado 2 de xuño, e que congregou a 

máis de 1000 persoas.

MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DA 

SANIDADE E O ENSINO PÚBLICOS

O BNG e Galiza Nova participa-

ron activamente na manifestación 

convocada polas plataformas SOS 

Sanidade Pública e Plateforma Galega 

en Defensa do Ensino Público que 

reuníu en Compostela a milleiros de 

persoas.




