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CONTRACAPA:
Concentración contra a 
violencia de xénero

Miguel Anxo Fernández Lores confirmou 
que aspira a gañar a Alcaldía de Pontevedra 
nas eleccións de maio de 2015. A todas 
luces, esta é unha boísima noticia para o 
noso concello.

Férnandez Lores é o mellor candidato 
porque, sen dúbida ningunha, é o mellor 
alcalde que nunca tivo esta cidade. Ademais 
é a persoa que mellor coñece os problemas 
de Pontevedra e, por suposto, tamén as 
solucións que eles precisan. 

O alcalde Lores leva desenvolvido un 
proxecto que puxo Pontevedra no mapa 
das mellores cidades do mundo. El lidera 
unha equipa que demostra que somos 
unha cidade alternativa que funciona 
extraordinariamente ben porque está 
pensada desde nós e para nós, galegas 
e galegos de Pontevedra. E fíxoo, case 
sempre, remexéndose insubmiso contra 
todas as normas, regras e forzas que 
queren levarnos ao rego dese sistema cruel 
e corrupto contra o que loitamos de cote.

Precisamente esa loita, deulle a experiencia 
política e de xestión que agora se convirte 
en bagaxe imprescindíbel para liderar o 
grande salto adiante que Pontevedra pode 
dar nos vindeiros anos.

O Alcalde, a equipa do BNG no Concello, 
as persoas que militan no Bloque e tantas 
veciñas e veciños que colaboran con nós en 
infinidade de proxectos día a día formamos 
un conxunto social extraordinariamente 
dinámico: somos a grandísima forza chea 
de ideas e ilusión que se precisa para 
facer avanzar Pontevedra. E Miguel Anxo 
Fernández Lores a persoa mellor preparada 
para encabezar ese proxecto colectivo.

Até o de hoxe, o traballo colectivo liderado 
por Lores permitiu a Pontevedra ir 
convertendo as ideas en feitos. A partir 
de agora é o momento de converter os 
soños en realidades porque temos o mellor 
candidato, o mellor proxecto e contamos 
coa confianza de moitísimas veciñas e 
veciños de Pontevedra.

Lores:
o mellor candidato para Pontevedra
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Os orzamentos municipais son unha ferramenta 
de grande importancia para a xestión dun concello. 
Consciente diso, o grupo municipal do BNG de 
Pontevedra está xa a traballar na elaboración dun 
novo orzamento municipal do que xa se teñen 
anunciadas algunhas cifras e que se agarda estea 
activo desde o mes de xaneiro do ano vindeiro.

En primeiro lugar, hai que destacar que o Bloque 
está a traballar coa previsión de alcanzar os 
69.000.000 € no orzamento do ano 2015 o que 
supón unha medra do 4’35% con respecto ao ano 
anterior.

Deses 69M€, 11.000.000 € van ser destinados a 
investimento tanto nas parroquias como na parte 
urbana da cidade, isto é, un aumento do 54% con 
respecto ao ano 2014.

Estas cifras, sendo como son aínda provisorias, dan 
a medida tanto da situación política que estamos a 
viver como da actuación do BNG no Concello de 
Pontevedra.

En primeiro lugar fálannos dunha acción de 
goberno ben feita que nunha época de suposta 
crise e cando todas as administracións se ven 
obrigadas a recurtar, consigue medrar de xeito 
espectacular o capítulo de investimentos. Neste 

sentido cómpre destacar o feito de termos a debe 
limitada a un baixísimo 27’59%, cifra que se pode 
entender sabendo que é unha das máis pequenas 
de todas as capitais de provincia do Estado 
Español.

Mais por outra banda, cando os gobernos que 
colaboran co sistema (PP, PSOE, IU) se empeñan 
en políticas regresivas e limitan o gasto, o Bloque 
é quen de aumentar os investimentos con dous 
obxectivos prioritarios. O primeiro insuflar capital 
na economía para mantela en movemento e loitar 
contra o paro. En segundo lugar, atender a aquelas 
actuacións necesarias para mellorar a vida dos 
pontevedreses e as pontevedresas.

O BNG traballa nuns orzamentos 
expansivos capaces de dinamizar a 
economía e mellorar a calidade vida

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

Os orzamentos para 2015 
prevén un investimento 
de 11 millóns de euros, un 
54% máis que en 2014
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A Organización das Nacións Unidas (ONU) acor-
dou designar o terceiro Domingo de Novembro 
como o Día Mundial en lembranza das Vítimas 
de Accidentes de Tráfico, este ano 2014 baixo o 
Lema “Speed kills”, “A velocidade mata”. O Estado 
Español sumouse a esta iniciativa que o Concello 
de Pontevedra considera positiva e quere aportar 
a súa colaboración con esta Declaración Institu-
cional.

Os datos de vítimas de tráfico son aterradores e 
ben elocuentes: cada ano morren no mundo arre-
dor de 1,3 millóns persoas e sobre 50 millóns te-
ñen feridas con secuelas permanentes. Estima a 
ONU que sobre o 2% do PIB mundial estrágase 
nos accidentes de circulación.

Na Galiza, segundo datos de 2012, os últimos 
completos publicados, morreron nas nosas estra-
das e rúas 157 persoas, e resultaron feridas máis 
de 15.000 persoas, das cales foron graves máis de 
1.000. Das galegas, a provincia de Pontevedra é a 
de peor comportamento e peores datos.

Durante moitos anos, demasiados, os sinis-
tros de circulación foron catalogados como 
accidentes, o que daba a entender que son 
resultado do chou, de imponderábeis de difícil 
ou imposíbel control e que, polo tanto, poucas me-
didas efectivas se podían adoptar para evitar eses 
accidentes e as súas terríbeis consecuencias.

Sen embargo, a realidade é moi diferente; os sinis-
tros que poden catalogarse con propiedade como 
verdadeiros accidentes por causas que non se po-
den prever e evitar, son unha ínfima parte da sinis-
tralidade existente nas nosas rúas e estradas. Os 
demais sinistros, a inmensa maioría, son de-
bidos a causas evitábeis; por esta razón tense 
acuñado, por parte, entre outros, das Asociacións 
de Vítimas de Tráfico, o termo “violencia viaria” ao 

enténdelo máis preciso para denominar os sinis-
tros de circulación.

Unha morte por condución desatenta ou por exce-
so de velocidade non é un mero accidente; habe-
ría que clasificar estas condutas como o que son: 
violencia viaria con resultado de morte, pois existe 
unha relación de causa-efecto clara, evidente e di-
recta.

“A velocidade mata” é unha evidencia. A 120 km/
hora nunha autoestrada, un despiste ou fallo pode 
non rematar en morte polos marxes de seguranza 
da vía e do automóbil; a 180 km/hora, a morte é 
case segura.

Un atropelo a 70 km/hora resulta en morte 
case segura; a 50 km/hora, perdoa en case 
a metade dos casos e a 30 km/hora, salvan a 
vida case todos os atropelados. Esta foi a ra-
zón pola que esta Corporación acordou, unanime-
mente, limitar a 30 Km/hora a velocidade en todas 
as vías municipais.

Moito se ten avanzado nos diversos campos rela-
cionados coa seguranza viaria, pero queda aínda 
moito por facer. Cada morto, cada ferido grave, 
cada ferido nun sinistro de tráfico, constitúe 
un fracaso, un doloroso e custoso fracaso da 
sociedade, das institucións, dos fabricantes 
de automóbiles, dos lexisladores.

Facemos un chamamento a seguir traballando co 
obxectivo de erradicar os sinistros e terminar coa 
lacra de mortes e feridos nas nosas rúas e estra-
das, especialmente a ter sempre presente que “A 
velocidade mata” e a adopción dos comportamen-
tos e medidas que permitan rematar coas mortes 
nas rúas e estradas por culpa da velocidade.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Contra a violencia viaria

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA
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A prórroga da concesión de ENCE e as modificacións da Lei de Costas do PP 
O PP tira a carauta e aposta 
por manter ENCE en Lourizán

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

No pasado mes de outubro ven de publicarse no BOE  o 
Regulamento Xeral de Costas aprobado polo Goberno do 
PP por Real Decreto.

Xa no mes de maio do pasado ano tamén se publicou no 
BOE do 30-5-2013 a nomeada Lei de Protección e uso 
sostíbel do litoral e de modificación da Lei 2271988 de 
Costas. De non vir do Partido Popular, o propio título da 
norma resultaría sorprendente, pois a Lei contribúe máis 
desprotección do litoral ca protección –nome da Lei-.

Coa Lei de Costas do ano 1.988 o horizonte para as em-
presas do Complexo de Lourizán estaba claro. Tiñan data 
de caducidade: O ANO 2018 TERÍAN QUE DEIXAR A RÍA 
DE PONTEVEDRA.

O Partido Popular nin cando dispuxo da maioría absoluta 
na época de Aznar se atreveu a cambiar aquela Lei. Tivo 
que facelo agora o mesmo partido cando preside Gober-
no do Estado Español, M. Rajoy, quen se di de Ponteve-
dra. E de que maneira modificou a Lei ese Presidente nun 
aspecto que tanto afecta a Pontevedra, favorecendo así 
á empresa pasteira e aos seus accionistas.

Cando se publicou a Lei nós non tiñamos dúbida algunha 
de que o obxectivo fundamental da mesma era fulminar 
a data do de caducidade do ano 2018 (tanto o título da 
mesma, coma o seu preámbulo eran-son enganosos). 

Se alguén mantiña dúbidas ó respecto non ten máis ca 
acudir o preámbulo do no Regulamento Xeral de Costas 

no que se recolle que o réxime da prórroga extraordinaria 
das concesión É A PEZA CLAVE DA REFORMA DE 2103.

O certo é que o Partido Popular pretende dar todo tipo 
de facilidades para que ENCE consiga a prórroga. Así no 
proxecto de Lei, a concesión da prórroga quedaba con-
dicionada a emisión do informe favorable da Comunidade 
Autónoma.

Como iso podía dificultar a prórroga, na tramitación da 
Lei, o Grupo PP emenda o seu Goberno e converte aquel 
informe que tiña que ser favorábel, nun informe que sería 
determinante (concepto este indeterminado aos efectos).

Mais como isto non debía de parecerlle suficiente á em-
presa, O Goberno do PP co Regulamento volve a emen-
darse así mesmo. Así o artigo 177 deste texto, en rela-
ción co informe da comunidade autónoma engade que 
de terse outorgado a autorización ambiental integrada á 
instalación e industria … o informe limitarase a determinar 
os efectos e a fixar as condicións que resulten plenamen-
te compatíbeis co contido da autorización (o que hai que 
ver: un Regulamento que modifica a propia Lei).

De todo o que levamos dito parece claro que o PP tirou 
definitivamente a carauta para apostar a cara descuber-
ta por manter a ENCE na Ría e cubrir definitivamente os 
montes de eucalipto.
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Sabías que as mulleres somos, en 
termos comparativos, a maior forza 
produtiva e a que máis traballa? E 
que, pola contra, no mundo somos 
propietarias de só o 1% da terra?  O 
sistema cruel e corrupto no que esta-
mos instaladas e o seu actual xestor, 
o PP, aumentan a precariedade e o 
paro feminino e moitas de nós fomos 
relegadas ao ámbito doméstico, pa-
sando a depender economicamente 
dos homes. É dicer, o sistema xera 
nunha sociedade machista.

A violencia machista, que se pon de 
manifesto no número de mulleres 
asasinadas cada ano a mans das 
suas “parellas”, levou por diante a 
vida de sete mulleres na  Galiza no 
ano 2014. Agora son os gobernos 
do PP quen non activan os proto-
colos adecuados e non promoven a 
coeducación nas escolas para cami-
ñar cara unha sociedade de persoas 
iguais. Antes foron os do PSOE quen 
se limitaron a reformas cosméticas. 

Na sociedade hai estabelecido un sis-
tema de prácticas machistas cotiás e 
que moitas veces non somos quen 
de detectar. Formas de violencia invi-
sibilizadas e socialmente aceptadas. 
Son situacións tan habituais como ir 
pola rúa e que che boten un piropo, 
facéndonos sentir avergoñadas e 
mesmo incómodas coa nosa propia 
vestimenta ou imaxe. Que os homes 
nos abran a porta, cedernos o paso, 
pagarnos a conta... en repetidas 
ocasións pódese entender como un 
xesto de cabaleiros, mais so signifi-
ca a perpetuación do estereotipo da 
fraxilidade das mulleres que precisan 
a protección dun home forte e, por 
suposto, violento. 

Na Galiza, como en tantas outras na-
cións do mundo, aínda queren que 
as mulleres aturemos outra forma 
de opresión, a opresión nacional do 
noso país e da que tamén somos ví-
timas primeiras.

Estamos fartas de sermos agredidas, 
marxinadas e asasinadas. Non po-
demos ficar caladas mentres o siste-
ma cruel e corrupto quere controlar-
nos e oprimirnos. Xa non é a hora de 
defendernos, senón organizármonos 
como mulleres e como galegas para 
derrotar o sistema e o seu produto 
máis noxento: o machismo.

As mozas de Galiza Nova
Insubmisas, 

Rebeldes e Feministas

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

O Concello de Pontevedra puxo en marcha unha impactante 
campaña de cara o 25 de novembro, Día internacional da loita 
contra a violencia de xénero, que fai fincapé nas violencias 
cotidiás que sofren as mulleres, Porque, como moi ben se en-
cargou de salientar a nosa compañeira Carme Fouces, o des-
enlace da morte ten unha antesala que é o fondo da campaña 
deste ano: insultos, formas de falar coas mulleres na casa... 
as veces máis en broma e outras máis severa e agresiva. Por-
lle freo a tempo ás actitudes machistas é fundamental para 
evitar os maos tratos físicos e as mortes.

A campaña vai acompañada dunha ampla axenda de actos
entre os que salientamos:

LUNS 24. TEATRO PRINCIPAL. 20:30 H.
Presentación da Asociación de Mulleres
MARTES 25. PRAZA 8 DE MARZO.12 H.
CONCENTRACIÓN da CIG

MARTES 25. PRAZA 8 DE MARZO. 20 H.
CONCENTRACIÓN contra a violencia machista 
convocada polo Consello da Muller

Frear a tempo
o machismo
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Homenaxe a concelleiros e persoal do Concello 
represaliados pola ditadura franquista

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

O vindeiro venres 28 de novembro, ás 20,30 h, o Teatro Principal acollerá a 
homenaxe solemne aos concelleiros e traballadores do concello que foron re-
presaliados pola Ditadura franquista. No acto participará unha representación 
do persoal do concello, representantes das familias represaliadas, a banda de 
música de Pontevedra, o historiador Xosé Álvarez Castro e a Alcalde de Ponte-
vedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

Trátase de dar cumprimento a un acordo plenario aprobado no mes de setem-
bro e que establecía o seguinte mandato:

1. Expresar a condena do levantamento militar fascista de xullo de 1936 e de 
todos os actos antidemocráticos posteriores, entre eles a destitución da 
corporación municipal e a depuración do persoal funcionario do concello.

2. Expresar a repulsa e rexeitamento da persecución política e de todas as 
formas de represión que sufriron os veciños e veciñas de Pontevedra: 
asasinatos, encarceramentos, torturas, malleiras, humillacións, rapados, 
violacións, sancións económicas, depuracións, represión psiocolóxica e 
moral, etc.

3. Celebrar un acto de restitución simbólica e homenaxe aos membros da 
corporación e funcionarios represaliados como consecuencia do levanta-
mento fascista de xullo de 1936.

Segundo os datos das investigacións de Xosé Álvarez Castro e a partir do es-
tudo das actas dos Plenos, a depuración do persoal produciuse durante 
máis de 10 anos, entre 1036 e 1946 e afectou a máis de 40 traballadores 
e traballadoras do concello, que foron perseguidos polas súas ideas 
democráticas e republicanas. Os casos máis dramáticos foron os de tres 
traballadores,  o auxiliar da oficina de augas Juan Milleiro Sampedro, o mú-
sico da banda municipal Raimundo Rodríguez Neira, e o subcabo da policía 
municipal Dionisio González Pérez, que foron asasinados polos fascistas.
 
Tamén foron perseguidos con saña moitos membros da corporación, que su-
friron cárcere, exilio, multas, acoso e asasinatos. O alcade de Pontevedra Bi-
biano Fernández Osorio Tafall viuse obrigado a exilarse; o alcalde accidental 
Manuel García Filgueira estivo agochado 13 anos, até o 20 de xullo de 1949, 
e depois foi encarcerado; o concelleiro Manuel Gama Casalderrey foi per-
seguido, procesado e encarcerado (foi condenado a morte, pena conmutada 
posteriormente por prisión); o concelleiro Manuel Sanmartín Moreira viuse 
obrigado a fuxir a Arxentina; ao concelleiro Manuel Lorán Montes impúxolle 
unha multa de 50.000 ptas e posterior embargo de bens pola súa actuación 
política; o concelleiro José Acuña Gallego foi detido e asasinado en Ponte 
Sampaio o 24 de agosto de 1936; o concelleiro Alberto Martínez Tíscar foi 
asasinado en Bueu e fondeado na ría de Pontevedra o 6 de setembro de 1936.

Venres 28 ás 20:30 h. no Teatro Principal

PONTEVEDRA

Codia do piñeiro onde foi 
asasinado entre outros 
Alexandre Bóveda e Vitor 
Casas
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Un dos meirandes valores que ten Pontevedra é o 
comercio local de proximidade. Centos de pequenas 
empresas enchen de vida e de diversidade de pro-
dutos os espazos gañados para a cidadanía. No tra-
to persoal do noso comercio, afastado da frialdade 
prefabricada dos centros comerciais, é onde desen-
volvemos a nosa vida cotiá mais, que lingua escoi-
tamos habitualmente entre comerciante e cliente? E, 
que lingua falan eses mesmos comerciantes e clientes 
cando están nunha situación cómoda? 

O noso idioma foi arredado de todo uso público ao 
longo do século pasado. Non resultaba “fino” falar en 
galego en moitos ámbitos, incluídos os comercios e 
as empresas que querían ser modernas. A imposi-
ción do castelán durante a ditadura franquista como 
pretendida mostra de elegancia e boa educación veu 
causando e asentando situacións forzadas e inxustas 
para a nosa lingua; tamén no comercio.

A actual política lingüística da Xunta de Galiza no 
ámbito económico redúcese a convidar a pequenos 
grupos de empresarios afíns a actos públicos cheos 
de palabras e baldeiros de feitos que se materialicen 
no impulso palpable do uso do galego no sector. Na 
economía a lingua tamén adoece da total ausencia de 
medidas políticas positivas impulsadas desde a Xunta 
de Galiza.

Neste contexto, o Concello de Pontevedra, a través 
da Concellaría de Normalización Lingüística, vén de 
dar inicio a unha nova edición da campaña Proba en 
Galego para impulsar a recuperación do uso do gale-
go nos comercios e nas pequenas empresas do con-
cello. Máis de trinta empresas locais comprometéron-
se a incrementar e afianzar o seu uso do galego coa 
clientela, coas súas empresas auxiliares e de servizos 
e coa Administración pública.   

En Proba en Galego participan persoas que parten de 
niveis moi diferentes tocante ao uso do idioma nas 
súas empresas. Esta diversidade é unha das virtudes 
da campaña pois até os avances máis pequenos son 
imprescindibles para o futuro da lingua. Na campaña 
hai empresas que usan o galego de maneira natural, 
sen prexuízos; elas son a mostra de que é posible e 
positivo usar o noso idioma de xeito normal. Mais ta-
mén hai moitas persoas que case non se atreveron 
até o de agora a usar o galego na súa actividade co-
mercial. Estas persoas súmanse á campaña de xeito 
valente e responsable, para deixar atrás vellas inercias 
de uso e recuperar a lingua de seu que unha mal en-
tendida cortesía lles roubou. Velaí a grande esperanza 

para a nosa lingua: a vontade das galegas e dos ga-
legos por falala.   

É necesario e urxente rehabilitar espazos de uso para 
o noso idioma e axitar conciencias. Esa é a cerna da 
política lingüística do Concello de Pontevedra. A lin-
gua galega vertebra o noso patrimonio e a nosa ri-
queza, dálle forma ao noso xeito de ollar o mundo e 
de contalo, de facer negocios, de mercar e vender. Só 
co compromiso e o esforzo diario de cada un de nós 
poderemos garantir un futuro digno para a nosa lingua 
e para a nosa terra. 

Proba en galego !

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

Campaña do Concello para a promoción do idioma no comercio 

PONTEVEDRA

É necesario e urxente 
rehabilitar espazos de uso 
para o noso idioma e axitar 
conciencias
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As obras de dobramento da Avda de Vigo, que con-
tan con un orzamento de 3.782.000 euros avanzan 
a un bo ritmo malia as adversas condicións meteo-
rolóxicas. A previsión é que o novo vial e a rotonda 
de conexión coa Avda da Estación estean rematados 
antes do verán do ano que vén.

Paralelamente iranse executando as obras comple-
mentarias ofertadas polas empresas adxudicatarias, 
que ascenden a 1.160.000 euros e que están desti-
nadas ás seguintes actuacións:

• Reforma da Avda de Vigo entre Fdez La-
dreda e Luís Seoane. Con un orzamento de 
392.000 euros, a rúa terá o mesmo tratamento 
que ten na zona comprendida entre Peregrina e 
Fdez Ladreda: carril único de saída, estaciona-
mento no lado dereito da circulación, ampliación 
de beirarrúas, árbores, novo mobiliario urbano... 
E remodelarase por completo a rotonda entre 
Avda da Estación, Fdez Ladreda e Avda de Vigo.

• Reforma da Avda da Estación, con un orza-
mento de 211.411 euros. A obra inclúe novas 
beirrarruas e a mellora da seguranza viaria e da 
accesibilidade. Tamén se plantarán árbores no 
lado dereito en dirección á estación de tren.

• Pasarela de conexión da senda do Gafos 
por debaixo da ponte da Avda da Estación. 
Con unha solución semellante á de Ponte Bolei-
ra, conectarase con unha pasarela de madeira a 
senda do Gafos á altura da fonte do Gorgullón 
coa senda peonil e ciclista da nova avenida de 

Vigo (desdobramento). Esta actuación está valo-
rada en 47.700 euros.

• Reforma da rúa Luís Seoane, entre a Avda 
de Vigo e o novo vial, con un orzamento de 
61.000 euros. Inclúe novas beirarrúas e rede de 
saneamento e pluviais, ademais de arborado e 
mobiliario urbano. 

• Mellora do camiño peonil que conecta a 
Avda da Estación coa Avda de Vigo, que in-
clue pavimentación, recollida de pluviais, muros 
de contención e alumeado, con un orzamento 
de 41.000 euros.

• Carril segregado de conexión co novo 
vial, na rotonda do Pino, con un orzamento de 
31.400 euros.

A previsión é que estas obras comecen en xaneiro na 
Avda da Estación e se vaian desenvolvendo gradual-
mente nas outras zonas. A útima en executarse será 
a reforma da Avda de Vigo, unha vez que concluan 
as obras de construcción do desdobramento e entre 
en funcionamento o novo vial.

Unha vez rematadas todas estas actuacións, culmi-
narase o grande programa de transfomación da zona 
sur da cidade, que suporá unha mellora sensíbel da 
calidade de vida, a mobilidade motorizada, a mobili-
dade peonil e clclista, a accesibilidade, a seguranza 
viaria e o aproveitamento de novos espazos de lecer 
na beira do río dos Gafos.

PONTEVEDRA

A transformación da zona sur da cidade, 
no ano 2015

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA
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O arranxo da avenida de Marín 
antes de rematar o ano
Os traballos de arranxo da Avda de Marín avanzar a bo 
ritmo e sen grandes afeccións do tráfico. As obras, que 
teñen un orzamento de 125.000 euros, están financia-
das con cargo ao aval depositado pola empresa e non 
teñen custo económico para o concello.

Cómpre lembrar que as obras de reforma da Avda. de 
Marín remataron na primavera do ano 2011 e tiñan un 
período de garantía de 2 anos. Antes de rematado este 
prazo, os técnicos municipais constataron a existencia 
de diversas deficiencias e instaron á empresa constru-
tora, Hidroscivil, a que as corrixira. Como en 2013 a 
empresa entrou en concurso de acreedores, houbo que 
executar o aval depositado como garantía, por valor de 
126.000 euros. A partir de aí procedeuse á contratación 
das obras que consisten en:

• Reparacións parciais ou totais dos pasos de peóns 
elevados, principalmente os do carril único de saída 
cara a Marín, que eran os máis deteriorados.

• Reparación de aglomerado asfáltico en zonas en 
mal estado.

• Mellora de acceso á explanada de Mollavao (Circos) 
e recollida de pluviais

• Reposición de lastro, madeira e lousa no paseo 
peonil e no carril bici.

O prazo de execución das obras é de tres meses, polo 
que se prevé que rematen antes das festas do Nadal. 
Grazas á coordenación da policía local, os traballos es-
tanse realizando coa mínima afección do tráfico. De fei-
to, o corte do carril único de saída desenvolveuse con 

certa normalidade, sen grandes problemas en canto á 
circulación de vehículos.

Actualmente os traballos céntranse nos pasos de peóns 
situados entre a rotonda de Manuel de Palacio e a 
desembocadura do Gafos. O feito de que se minimice 
a afección ao tráfico fai que as obras se desenvolvan 
máis lentamente. Así e todo e tendo en conta o mal 
tempo, avanzan a bo ritmo e prevese que rematen antes 
das festas. De non ser así, terian que suspenderse até 
despois de Reis.

Desta maneira, o paseo do borde do mar, os pasos peo-
nís e a calzada recuperán o seu mellor aspecto nunha 
zona que experimentou unha transformación moi positi-
va nos últimos anos e que é moi utilizada por paseantes, 
deportistas, ciclistas...

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

NOVAS PROPOSTAS PARA 
A PONTE DO COUTO E OTERO PEDRAYO

A transformación desta zona da cidade obriga a repen-
sar a función de outros espazos e viais, coma a rua Ote-
ro Pedrayo. Tendo en conta a situación de abandono da 

ponte histórico da Ponte do Couto e da súa contorna –e 
a existencia dun poboado chabolista nas beiras do río e 
construcións que invaden a zona de dominio hidráulico- o 
concello está a traballar nun conxunto de actuacións para 
mellorar esta zona da cidade, incluindo as contornas das 
estacións de tren e autobuses.



10

A pesar da crise e das restricións impostas polo 
Estado, medran os orzamentos municipais

POIO

O Orzamento para o ano 2015 acada o montante 
de 10.620.000 euros o que supón un incremento  a 
respecto  do de 2013, último orzamento aprobado, xa 
que este foi prorrogado para o ano 2014, do 0.76% 
existindo unha variación de 80.000 euros.

Este Orzamento elabórase partindo dunha situación 
económica dominada por unha profunda crise que 
dura xa seis anos e que supuxo un duro axuste das 
contas municipais con redución de ingresos tanto nos 
de xestión propia como nas transferencias recibidas 
doutras administracións. Nesta situación, o Orzamento 
deste ano recupérase lixeiramente respecto do de 
2013, aínda que se o comparamos co de 2008, a 
redución acada o 16%.

Nestes cinco anos, dende o ano 2009, no que 
se produciu unha brusca redución dos ingresos, 
tomáronse medidas de axustes de maneira que o 
déficit xerado de 2 millóns de euros se fose asumindo 
nun 20% aproximadamente cada ano. Así, evitouse ter 
que acollerse aos plans económicos establecidos polo 
Goberno do Estado para restituír o equilibro económico 
e que ían a supoñer tanto un incremento da presión 
fiscal como da supresión de determinados servizos.

Neste senso, no ano 2015, confiamos en que este 
déficit quede completamente enxugado, obxectivo 
conquerido sen ter reducido servizos e baixando a 
presión fiscal sobre os veciños (nos anos 2010, 2011 
e 2015 conxeláronse todos os impostos e taxas, 
realizándose actualizacións por debaixo do IPC no 
resto dos anos).

Esta situación de contención dos gastos tivo unha 
especial repercusión sobre os investimentos que nos 
últimos 4 anos supuxeron unha media de 300.000 
euros anuais fronte os 2 millóns de media do período 
2007-2010.

Asemade, como consecuencia desta redución dos 
investimentos, a débeda con bancos reduciuse 
considerabelmente pasando dunha carga financeira  
do 115% dos ingresos correntes ao 67%, por debaixo 
do 75% que esixen nas estrictas normas estabelecidas 

polo Goberno do Estado para controlar o déficit 
público.

Froito desta normativa, son as complexas e dificultosas 
“restricións” estabelecidas sobre o gasto público que 
dificultan o mantemento dos servizos que se deben 
prestar aos veciños, pondo en perigo a prestación 
dalgúns e imposibilitando a realización de investimentos 
necesarios. 

A pinza formada por estas restricións estabelecidas 
polo Goberno do Estado e a redución dos ingresos 
propios, complícase se as transferencias que se 
recibían doutras administración (Xunta e Deputación), 
son case simbólicas sen esquecer que os Concellos 
están devolvendo parte dos ingresos indebidos 
percibidos nos anos 2008 e 2009 do Fondo do Estado, 
uns 150.000 euros anuais no caso de Poio.

Con todo, o Concello de Poio, está adaptándose a 
esta situación de crise con esforzo máis sen esquecer 
os dereitos dos cidadáns, facendo xestos como a 
conxelación de impostos, pagando aos acredores 
en prazos razoabeis e fuxindo da trampa que supón 
acollerse aos plans establecidos polo Goberno do 
Estado para restituír os equilibrio económico.

En calquera caso, o Concello cumpre con todas as  
normas establecidas e con folgura máis que suficiente: 
Aforro neto positivo en 1,2 millóns de euros, nivel de 
endebedamento do 67%, inferior ao 75% establecido, 
capacidade de financiamento  positiva en 734.000 
euros e teito de gasto  situado en 469.000 euros por 
riba do previsto nos Orzamentos para 2015.

En canto ás cifras económicas do Orzamento, dicir 
que son continuístas do último aprobado en 2013 en 
boa medida debido á obriga  de cumprir con todas as 
normas que regulan o gasto público, pero tamén como 
consecuencia de adaptarse a un entorno económico 
difícil, tamén para os veciños, e que dende o Concello 
intentamos non empeoralo máis con medidas que 
prexudiquen ás economías familiares.



11

Caldas de Reis: 
Un Concello sen goberno

Barro
Unha nova chapuza que acaban pagando 
todos os veciños e veciñas 

BARRO / CALDAS / MORAÑA

A estas alturas a ninguén se lle 
escapa que Caldas de Reis é un 
pobo abandonado por parte dos seus 
gobernantes. Un Concello no que tanto 
o alcalde como os demais concelleiros 
do grupo de goberno actúan como 
auténticos “zombis políticos”, sen 
iniciativa nin para manter en boas 
condicións os equipamentos cos que 
xa conta o concello.

Un bo exemplo son os parques infantís. 
No rural raro é que haxa algún en boas 
condicións, e o mesmo acontece 
no casco urbano. Paradigmático é 
o parque da rúa Padres Pasionistas, 
que se cae literalmente a cachos e os 
bancos que o rodean están en estado 
ruinoso tal e como se pode comprobar 
na imaxe.

As veciñas e veciños de Barro xa se están malacostumando a, dun ou 
outro xeito, ter que pagar as chapuzas que reiteradamente cometen o 
alcalde e o goberno do PP en Barro.

Ao longo dos máis de 30 de goberno do PP en Barro son moitos os casos 
nos que distintas administracións e xulgados ditaminaron que actuacións 
levadas a cabo polo goberno municipal eran ilegais, o que levou acarreado 
multas e perder os cartos que se investiron nelas.

O caso da ponte de Valbón non é novo. Xa o concello pagou miles de 
euros en multas por construila sin ningún permiso e de forma ilegal. 
Agora a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, organismo 
dependente da Xunta de Galiza, (tamén gobernada polo PP, para que 
o alcalde non fale de persecución) ven de ordear a sua demolición, por 
ser construída sen ningún tipo de tramitación administrativa e en terreo 
rústico.

Que autoridade pode ter o alcalde para obligar aos veciños do concello 
a cumprir coa legalidade urbanistica, e pagar os impostos derivados das 
obras que queiran realizar, co exemplo que él lles dá?

O informe da Axencia é demoledor, calificando de ilegalizábel a ponte 
e afirmando que é incompatíbel co ordenamento urbanístico, co que 
compromete o intento do PP de legalizala a traves dunha modificación 
do planeamento.

Esta nova chapuza do PP saelle cara aos veciños, xa que o gastos que 
implica saen dos orzamentos municipais. A brutal subida de impostos 
que acordou o PP nos últimos anos están sendo utilizados precisamente 
parapagar as deudas acumuladas ao longo de moito tempo, e o que 
é máis inaceptabel, para pagar as chapuzas e caprichos dun alcalde 
incapaz de dar resposta ás necesidades dos veciños e veciñas.

O BNG de Moraña considera culpábel 
dos anegamentos da explanada de Mos 
e das escorrentías na Carballeira de Santa 
Lucía ao goberno municipal liderado por 
Mª Luisa Piñeiro, pola súa pasividade e 
falta de planificación.

Cada vez que chove un pouco, a 
explanada de Mos vese asulagada e 
o vial de acceso aos núcleos de Mos e 
Casiñas impracticabeis. Co agravante 
ademáis de que é o vial onde se colocan 
os postos os días de Feira.

Igual situación padece a Carballeira de 
Santa Lucía, cuxas actuacións sufragadas 
cos cartos de todos non resolveron os 
problemas de escorrentías cada vez que 
chove, polo que a auga discorre cara a 
estrada e gasoliñeira do centro urbano de 
Santa Lucía, chegando a depositar sobre 
a estrada comarcal xabre e terra. 

O BNG xa cuestionou no seu día as 
actuacións feitas na Carballeira de Santa 
Lucía, tendo en conta ademáis que houbo 
empresas que ofertaban e consideraban 
como fundamental a actuación de 
recollida de augas pluviais. Ao final cartos 
públicos tirados e as cousas sen arranxar, 
que vén sendo a política de actuación do 
PP de Moraña.

Por outra banda o BNG xa presentou ante 
a Corporación unha moción para buscar 
solución e actuar sobre os anegamentos 

da explanada de Mos. Unha moción 
aprobada por unanimidade e que o 
goberno meteu no caixón, dándolle as 
costas, unha vez máis, aos problemas 
reais do noso concello.

Desde o BNG instamos unha vez máis 
ao goberno municipal do PP en Moraña, 
para que traballe de maneira urxente 
na busca de solucións acaídas aos 
problemas que provoca a choiva nestes 
dous puntos do entorno de Santa Lucía 
de Moraña.

Moraña 
O PP culpábel dos anegamentos en Mos e das escorentías na carballeira 
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CONCENTRACIÓN:
MARTES 25 ÁS 20 H. NA PRAZA 8 DE MARZO


