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A realidade social e económica da Galiza é, á 

día de hoxe, de emerxencia nacional.

Non fai falla ter non se sabe cantos títulos de 

economista para se dar de conta da situación 

de precariedade dos nosos setores produtivos. 

A pesca, o naval, a gandeiría, o agro, o turismo, 

etc. sofren os ataques continuos das políticas 

que veñen de Bruxelas coa complicidade dos 

gobernos galego e español agora en mans do 

PP e antes dirixidos polo PSOE.

Galiza ten, ademais, un gravísimo problema 

demográfico e a mocidade marcha da Terra 

como nos anos 60. O país despobóase e a 

Xunta de Núñez Feijoo só pensa en ensinar 

inglés e alemán nas escolas para emigraren 

aínda máis.

Ataques seguidos ao galego, recortes en to-

dos os servizos sociais, manipulación dos 

medios de comunicación públicos, ausencia 

de política económica, entreguismo ás medi-

das impostas por Europa e por Madrid e máis 

unha longa listaxe de promesas incumpridas 

son o triste balance que nos deixa, após unha 

lexislatura, o PP de Feijoo. Témolo que dicer 

con palabras precisas: Núñez Feijoo presidiu 

o peor goberno galego da historia.

E agora, como triste final do seu mandato, 

adianta ás eleicións para o 21 de outubro sen 

ter en conta os intereses de Galiza: viaxou a 

Madrid para recibir instruccións de Rajoi e 

marcou a data atendendo única e exclusiva-

mente aos intereses do Partido Popular.

21 de outubro, 

unha data historica para a nación

O BNG está listo para asumir os reptos que 

temos por diante. Coñecemos mellor ca nin-

guén cales son as fortalezas do noso país e 

contamos coas persoas mellor preparadas 

para aproveitalas; sabemos cal son as solu-

cións que precisan os galegos e as galegas e 

xa temos escollido a Paco Jorquera para apli-

calas como presidente da Xunta. 

Xa sabemos a onde nos conduce o modelo 

imposto por Bruxelas e Madrid, así que non é 

o momento de medias tintas: agora toca di-

cerlle non a Merkel, a Rajoi, A Feijoo e a todas 

esas políticas impostas que están conducindo 

o noso país á ruína.

Só o BNG está preparado para facer este tra-

ballo e o 21 de outubro as galegas e os gale-

gos temos a oportunidade de salvarnos nós 

mesmos.

EN BLOQUE PODEMOS!!!!

En Bloque, podemos !



PARLAMENTO

A alternativa para Galiza
Francisco Jorquera, candidato do BNG á Presidencia da Xunta de Galiza

E O 21 de outubro, os galegos e galegas están 

chamados ás urnas. Curiosamente, foron os se-

ñores Patxi López e Mariano Rajoy os que deci-

diron esta data. Feijoo, despois de defender en 

reiteradas ocasións que esgotaría a lexislatura, 

acabou asumindo as instrucións que o man-

teñen no seu papel de fiel delegado de Madrid 

en Galiza. Hai escasamente unha semana o PP 

habilitaba o mes de agosto para a comisión de 

investigación sobre as caixas galegas e repetía 

a súa intención de reducir o Parlamento galego 

antes dos comicios. Bastou que Rajoy calibrara 

o que significaría unha perda de votos en Eus-

kadi e as duras consecuencias dun eventual res-

cate para que Feijoo desdicira as súas palabras 

en cuestión de horas. A decisión deste adianto 

político, que non técnico, só busca despexar o 

panorama electoral para que o PP a nivel de Es-

tado poda seguir desmantelando o Estado de 

benestar.

Mais aínda nestas circunstancias, eu celebro 

esta decisión, porque a lexislatura que rema-

ta deixa un balance nefasto para os galegos e 

galegas. Feijoo fracasou en todos os planos da 

súa xestión converténdose no peor presidente 

da nosa recente historia democrática. O des-

emprego aumentou por riba da media estatal 

levando a Galiza a unha situación límite. Non 

hai un só sector económico deste país que re-

sista as políticas de recortes das que se gaba a 

dereita. A sanidade, a educación pública e os 

servizos sociais sufriron un deterioro interesado 

e planificado na busca de novos nichos de be-

neficio para o capital privado.

O cambio que necesita Galiza só é posíbel de-

fendendo outras políticas. Políticas que planten 

cara aos recortes que impón Madrid para sanear 

a banca privada. O empobrecemento que pa-

dece a maioría da sociedade demanda alterna-

tivas a estas políticas fracasadas.

Nós, os e as nacionalistas galegos, queremos 

facerlle fronte á recentralización, á perda de 

liberdades e dereitos da cidadanía. Queremos 

defender o dereito a producir e vivir dignamen-

te en Galiza que outros ignoran.

Sabemos das dificultades da xente, o BNG leva 

moito tempo traballando na rúa coa Galiza que 

se move e que non quere resignarse. Estamos 

preparados para asumir o reto de transformar 

tanto descontento nunha alternativa co centro 

nos intereses de Galiza e das maiorías sociais.
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En defensa 
do comercio 
tradicional

O BNG lanza unha 
campaña en defensa do 
comercio tradicional. 
Adxuntamos a carta do 
Portavoz Nacional que se 
lle está a enviar ás e aos 
comerciantes



Que a data de hoxe as parroquias de Raxó e 

Samieira non teñan depuración das súas augas 

residuais é responsabilidade única e exclusiva da 

Xunta de Galiza, que é a administración compe-

tente. 

Lembremos que Raxó e Samieira son as dúas úni-

cas parroquias que non depuran os seus residuos, 

xa que as restantes depuran as súas augas resi-

duais na EDAR dos Praceres, en Pontevedra.

Pampaio, a mellor ubicación posíbel segundo 

os propios estudos realizados pola Xunta

Hai seis anos, a Xunta de Galiza estudou até seis 

posíbeis ubicacións para unha nova EDAR entre 

os concellos de Sanxenxo e Poio, que darían 

servizo aos veciños e veciñas de Samieira, Raxó, 

Bordóns e Dorrón, decantándose por Pampaio, na 

parroquía de Dorrón como a mellor e máis racio-

nal das opcións.

En 2007 asínase o anteproxecto elaborado pola 

Xunta de Galiza, da EDAR de Pampaio e comeza-

ron a realizarse as canalizacións das augas resi-

duais de Samieira e Raxó cara Sanxenxo. 

A Xunta, que non fixo nada en todos estes anos, 

muda de opinión e anuncia a depuradora en 

Samieira

Sen coñecermos cales foron as causa reais que 

motivaron o cambio de posición da Xunta de 

Galiza, o certo é que o emprazamento proposto 

é un completo disparate tanto desde o punto de 

vista medioambiental como desde o punto de vita 

social e económico.

É evidente que dadas as características do terreo 

(densidade de poboación, inclinación do terreo, 

asentamento costeiro) non hai nin en Raxó nin 

en Samieira un terreo axeitado para a instalación 

dunha depuradora.

Outras opcións como levar as augas residuais 

destas dúas parroquias á EDAR dos Praceres 

(como se fai con Combarro, San Xoán e San 

Salvador) ou bombear a unha das depuradoras 

xa existentes en Sanxenxo, serían inviábeis. A pri-

meira, porque a depuradora dos Praceres xa está 

saturada e a segunda porque os bombeos teñen 

un elevadísimo custe de mantemento que o farían  

inasumíbel nestes momentos, e que obrigaría a 

repercutir os seus custes na taxa de saneamento 

que pagan todos os veciños e veciñas.

 O BNG e o Concello de Poio opóñense á ubicación da 

depuradora en Samieira ou Raxó  

POIO

A Xunta xa aprobara en 2007 a EDAR en Pampaído



Pampaído está fóra dos 20 metros de protección 

da liña costeira

Respecto á Lei de Costas, hai que deixar claro 

que os terreos en Pampaído están fóra dos 20 m. 

da protección da liña costeira, en calqueira caso, 

de existir algún obstáculo da Lei de Costas para 

construír en Pampaído sería facilmente salvábel.

A depuradora en Samieira tería un sobrecuste 

de dous millóns de euros

O BNG de Poio descoñece cales son os criterios 

ou os motivos do actual goberno da Xunta de 

Galicia para decidir cambiar a ubicación da EDAR 

de Pampaído para Samieira. Alúdese a cuestións 

económicas, pero a depuradora no Laño sería 

máis custosa que a proxectada en Pampaído, xa 

que tería un sobrecuste de 2 millóns de euros ao 

ter que reverter a proxección das canalizacións.

Polo tanto descartamos que sexa a cuestión 

económica, e agardamos que non sexan moti-

vos especulativos ou de calquera outra índole 

o que levou á Xunta a cambiar a ubicación. No 

anteproxecto de 2007 prevíase unha poboación 

actual en Poio de 2.215 (inverno) e 4.545 (verán) e 

Sanxenxo de 3.275 (inverno) e 6.570 (verán), men-

tres que a estimación de poboación para o futuro 

prevé un aumento en Poio de 3.250 (inverno) e 

6.660 (verán), e Sanxenxo: 7.500 (inverno) e 15.000 

(verán).

Unha competencia exclusiva da Xunta

Salientar, ademais, que a elección, compra ou 

expropiación dos terreos, os estudos ambientais, 

a contratación, adxudicación e explotación da 

depuradora son competencia exclusiva da Xunta 

de Galiza. O Concello de Poio, ainda que quixera, 

non pode facerlle o traballo nin tomar decisións 

que competen unicamente ao goberno galego.

O BNG insta á Xunta a que execute xa a 

depuradora en Pampaído

En 2015 todas as poboacións deben ter depura-

do as súas augas residuais.  Compre, polo tanto, 

que a Xunta se poña mans á obra. E xa existe un 

anteproxecto de 2007, aprobado e asinado para a 

construción da depuradora en Pampaído. E iso é 

o que vén esixindo tanto o BNG como o gobermo 

municipal de Poio desde hai seis anos.

O BNG, en coerencia co que defendeu sempre, 

participará en todos os actos que se convoquen 

para amosar o rexeitamento social á ubicación da 

EDAR en Samiera ou Raxó, así como para esixir da 

Xunta a construción e posta en marcha da depu-

radora en Pampaído.

POIO

Poio 
inverno

Poio 
verán

Sanxenxo 
inverno

Sanxenxo 
verán

Poboación 
2007

2215 4545 3275 6570

Poboación 
prevista

3250 6660 7500 15000

Datos da poboación que trataría a EDAR de Pampaído, 
extraídos do anteproxecto da Xunta de 2007



Portas

POLÍTICA MUNICIPAL

O alcalde de Portas, condenado !

O alcalde de Portas foi condenado o pasado 

23 de agosto pola maxistrada do xulgado 

número 3 de Pontevedra por fraude fiscal 

e falsidade documental. Roberto Vázquez  

confesou e aceptou pagar 315.000 euros 

como condena por defraudar a Facenda e 

falsear documentos con tal fin.

A Axencia Tributaria doulle un prazo de 

dous anos para pagar as multas, as contías 

fixadas como responsabilidade civil e as 

que substitúen as penas de prisión que, en 

total, suman 315.072,57 €.

Polo delito continuado de falsidade docu-

mental a condena acordada supón tres 

meses de prisión, tres meses de inhabilita-

ción para exercer o cargo de administrador 

de sociedades e multa de seis euros día 

durante tres meses.

Polo delito contra a Facenda Pública a 

pena acordada supón seis meses de pri-

sión, seis meses de inhabilitación como 

administrador de sociedades, unha multa 

de 98.443,90 € e privación para obter sub-

vencións e desgravacións fiscais durante 

dezaoito meses.

Ademais terá que pagar o que defraudou, 

151.362,15 € en concepto de responsabi-

lidade civil, máis 52.353,32 € de intereses, 

así como as costas do xuízo 9.133,20 €.

As penas de nove meses de prisión foron 

substituídas finalmente por unha multa de 

3.780 €.

O acordo ao que chegaron a Fiscalía e os 

avogados de Roberto Vázquez permitiu-

lle reducir a petición inicial de 4 anos de 

cárcere por unha simple multa de 3.780 €.

O BNG de Portas solicitou o venres 24 de 

agosto a convocatoria dun pleno extraor-

dinario para reprobar ao alcalde. 
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