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Máis outra vez o goberno de España, a través do avogado do estado na Subdelegación 
do Goberno, pediu que os traballadores e traballadoras do Concello de Pontevedra de-
volten a parte dos seus ingresos que cobraron en novembro de 2013 cando o Concello, 
con Lores á cabeza, decidiu facer fronte á retirada da paga extra decretada polo PP.

Non lle importa ao PP que non rematase aínda o proceso nos tribunais, non lle importan 
ao PP as dificuldades técnicas deste proceso, non lle importa ao PP que outras admi-
nistracións tamén aboasen pagas de produtividade (entre elas a propia Subdelegación) 
e non lle importa ao PP a incoerencia de facer a vista gorda noutros procesos xudiciais 
como os recheos do Porto de Marín. E, por suposto, non lle importa ao PP todo o sufri-
mento que poida xerar nas familias destes case cinco centos de pontevedreses.

A reacción do Alcalde de Pontevedra diante destes feitos foi inmediata.

Por unha banda, Miguel Fernández Lores denunciou, como facemos dende estas páxi-
nas, que hai unha orde directa da Moncloa, é dicer, de Mariano Rajoi, para perseguir ao 
Concello de Pontevedra, porque non poden consentir que loitemos contra o sistema 
cruel e corrupto que nos queren impor nen dan aturado que sexa o Concello de Pon-
tevedra, o Concello de Rajoi, quen abandeire as políticas alternativas a eses sistema 
depredador que patrocinan dende Bruxelas e Madrid.

Por outra parte, o alcalde tamén fixo fincapé en que xa se cursaron as ordes aos co-
rrespondentes servizos municipais para que actúen con total dilixencia e con un obxec-
tivo por diante do todos: salvagardar todos os dereitos das traballadoras e dos traba-
lladores de Pontevedra.

O PP contra Pontevedra
O PP persegue con saña aos traballadores e traballadoras 
do Concello que cobraron a extra do 2013
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O sábado 20 de decembro, a veciñanza de Tomeza e o 
alcalde de Pontevedra inauguraron a nova Casa de Cul-
tura da parroquia logo da rehabilitación que se fixo da 
antiga Escola de Lusquiños para conseguir unhas insta-
lacións modernas e adaptadas segundo o programa de 
necesidades que definiu o Consello Parroquial. Espazos 
amplos e sen  barreiras arquitectónicas, instalacións 
informáticas, posta en valor do patrimonio parroquial, 
almacen, oficina e unha cociña son as novas instala-
cións coas que conta Tomeza grazas ao esforzo de to-
dos e todas e ao investimento de perto de 170.000€.

Tamén avanza a moi bo ritmo o novo Centro Social de 
Salcedo, no que se van investir máis de 700.000€, tal 
e como puido comprobar o Consello Parroquial na vi-
sita que fixo estes días ás obras. Neste caso, tanto os 
técnicos municipais como os arquitectos que deseña-
ron o edificio e a empresa construtora aseguran que a 
instalación estará completa durante a primeira metade 
do ano 2015.
En terceiro lugar, cómpre destacar o esforzo que están 
a facer as asociacións que colaboran co Concello na 
transformación da Residencia da ONCE no futuro Cen-
tro Sur, o centro social do sur da cidade, que terá que 
estar en funcionamento no primeiro terzo do ano 2015 
cun investimento de 250.000€.

Deste xeito, Pontevedra vai contar coa mellor rede de 
centros sociais e casas de cultura de todo o país. E isto 

non só porque as parroquias teñan, cando menos, ca-
dansúa instalación para a vida social e na cidade haxa 
unha rede case rematada, senón porque eses centros 
son xestionados polas asociacións e entidades do seu 
ámbito de influenza.

Con iso e con todo non é a hora de gabarnos do tra-
ballo feito, máis ben é o intre de darmos un grande 
salto de calidade tanto mellorando e completando a 
rede como aproveitando todas as súas posibilidades. 
Non podemos esquecer que falta aínda o centro social 
para o bairro do Burgo no Estadio de Pasarón e tamén 
abordar melloras nas parroquias como as da Casa da 
Cultura de Estribela, a primeira que puxo en marcha o 
goberno do BNG en Pontevedra.

Temos a oportunidade, logo das eleicións do 24 de 
maio, de enchermos de actividades todas as Casas de 
Cultura e Centros Sociais e temos tamén a oportunida-
de de que sexan centros de paticipación cos que con-
seguirmos, entre todos e todas, unha Pontevedra máis 
democrática e participativa. 

En realidade o que levamos feito até o de agora non é 
senón unha parte pequena do traballo, posto que que-
da por diante a recollida de todos os froitos que esta 
rede pode dar.

Pontevedra conta coa mellor 
rede de centros sociais do país

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA
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Monte Porreiro 
vólcase cos camiños escolares

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

Co obxectivo de recuperar Monte Porreiro para os 
máis pequenos, o Camiño Escolar que se ven de poñer 
en marcha no barrio é un caso único en todo o Estado, 
que conta coa implicación total da comunidade edu-
cativa, da asociación de veciños e dos comerciantes. 

Trátase dun ambicioso proxecto que comenzou a xes-
tarse o pasado curso a petición da ANPA do colexio.

O Camiño Escolar de Monte Porreiro contará con ca-
tro rotas, que foron previamente consensuadas cos 
participantes,  e durante todo o percorrido as nenas 
e nenos estarán asistidos por un grupo de dez volun-
tarios entre pais veciños e comerciantes. Todos eles 
asegurados como membros do Plano de voluntaria-
do Municipal.

Todos os percorridos están debidamente sinalizados 
en farolas, comercios e garaxes.

A maior dificuldade á hora de deseñar as rutas foi 
analizar de onde viñan os nenos e cal era o perco-
rrido que utilizaban para chegar ao colexio. Con esta 
base deseñáronse as rotas máis seguras para que 
poidesen ir sós ao colexio en función do tráfico, os 
cruces máis perigosos e os elementos de calmado da 
circulación.

Na presentación do proxecto, a dirrectora do colexio 
público afirmou que o cláustro está encantado e que 
se trata dunha medida educativa importantísima para 
o alumnado que participa nel, xa que os axudará a 
ser solidarios cos demais na rúa e socializarse, 
aumentando deste xeito a súa aprendizaxe e a súa 

autonomía persoal. 

Pola súa banda, a nosa compañeira, Carme da Silva, 
responsábel dos Camiños Escolares, afirmou que a 
completa compricidade do barrio co proxecto será 
un referente para outros barrios da cidade e doutros 
concellos.  
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Que supón para ti ir na lista do BNG por Pontevedra?
Ilusión e responsabilidade a partes iguais. Por unha 
banda, sénteste honrado porque as túas compañeiras 
e compañeiros te conviden a participar dun proxecto 
impresionante como é do BNG en Pontevedra, capaz de 
mudar a cidade por completo e darlle un pulo de vida. 
Así mesmo, tamén é unha gran responsabilidade, un reto 
fantástico para intentar axudar a seguir mellorando esta 
cidade.

Por que decidiches aceptar esta proposición?
Admiro enormemente o traballo realizado durante 
estes anos. Os resultados que temos están á vista. As 
dificultades non foron poucas, pois o PP emperrouse en 
bombardear todo o que fixemos: que se a peonalización 
era mala, despois dicían que a comezaran eles, denuncian 
a Pontevedra por pagarlle ás persoas traballadoras o que 
é seu... indo contra todas e contra todo. A pesar de todas 
as trabas, Pontevedra tirou cara adiante e convertíuse 
nun referente. Pero agora é o momento de dar un paso 
adiante, de ir máis aló. Debemos seguir dotando a esta 
cidade dun goberno que realmente ama a Pontevedra e a 
Galiza, que traballa polo interés da xente e non dos lobbies. 
Que goberna con cabeza e corazón. Por todo iso, tentarei 
aportar o meu granciño de area no que sexa posíbel.

Cal é a túa opinión sobre a Pontevedra de hoxe en día?
Creo firmemente que Pontevedra é un dos concellos 
con mellor calidade de vida do mundo. Un lugar onde as 
veciñas e veciños se sinten cómodos para vivir e onde 
toda a xente que vén visitala, queda encantada coa cidade. 
Eu, que traballei na hostalaría ata hai uns meses, gostaba 
de preguntarlle ás turistas se lles gustara a cidade. Todas 
dicían que era unha cidade fantástica, que volverían nun 
futuro. E sobre todo, o que máis me enchía de orgullo, 
era que nos parabenizaban ás residentes en Pontevedra, e 
que nos animaban a seguir no camiño emprendido. 

Cales cres que son os eixos a traballar durante os 
vindeiros anos?
Como xa dixen, creo que Pontevedra ten unha gran 
calidade de vida. Debemos exportar o noso modelo, 
seguir a promocionalo polo mundo. Os premios que 
temos recibido durante estes anos non son máis que a 
constatación dun traballo colectivo realizado pola equipa 
do BNG co apoio da cidade de Pontevedra. Sen a cidadanía 
non sería posíbel. Tamén debemos seguir traballando 
man a man coa veciñanza, facéndoa aínda máis partícipe 
do noso traballo (como se vén facendo nos consellos 
parroquiais). Continuarmos a mellorar o rural, os barrios... 
Seguir sendo punteiros na cultura, apoiando o talento, 
apoiando á mocidade... 

En resumo...
Temos que continuarmos a pular por Pontevedra. 
Colaborarmos entre todas e todos para amosar, máis unha 
vez, que o nacionalismo é unha forza transformadora, 
capaz de mudar a realidade deste País e que debe ser 
referente para todas aquelas persoas que amamos a 
Galiza e que queremos o mellor para ela e para a nosa 
xente.

Nado en 1990, militante do BNG dende os 19 anos, 
Alberto Oubiña é diplomado en Relacións Laborais e 
ten un mestrado en formación do profesorado de FP. 
Actualmente, é Responsábel Nacional de Organización 

de Galiza Nova, logo de dous anos na Dirección Comarcal 
das mocidades do Bloque, e aceptou ocupar o posto nº 
12 da lista de Lores á alcaldía de Pontevedra.

Entrevista a Alberto Oubiña, candidato nº 12

“Estou ilusionado por formar parte do 
equipo que transformou a miña cidade”
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Entrevista a Alberto Oubiña, candidato nº 12

“Estou ilusionado por formar parte do 
equipo que transformou a miña cidade”

Conclusións da II Xuntanza da Candidatura

O medio ambiente, obxectivo 
prioritario para o novo mandato
Este sábado 20 de decembro reuniuse novamente a candidatura que vai acompañar ao 
Alcalde Lores para afondar no traballo preparatorio das Eleicións Municipais de Maio de 
2015.

Os nosos compañeiros e compañeiras están enfrascados na elaboración dunha proposta 
de programa que serva para que Pontevedra dea un grande salto adiante e este día 
ocupáronse dos temas que teñen que ver co medio ambiente, chegando aos seguintes 
acordos:

1.- Posta en valor do territorio. 
Galiza, como todas as nacións do mundo, ten un territorio propio con características 
diferenciadoras. Temos que ter en conta nomeadamente a forte antropización e a grande 
vizosidade do noso país para definir, por exemplo, o viario de Pontevedra, as zonas verdes 
ou o tratamento do monte.

2.- O modelo Pontevedra.
Pontevedra é un referente mundial no coidado e respecto polo medio no que vivimos as 
persoas e imos aproveitar todas as súas posibilidades para dar un grande salto adiante na 
calidade de vida. 

Cómpre expandir o modelo a todo o territorio municipal con medidas concretas:

•	 2.a.- Criación dun eixo-bulevar Sur-Norte de Salcedo a Alba con tráfico calmado e 
características urbanas (priorización do tráfico peonil, seguranza viaria, accesibilidade, 
calidade urbana, etc)

•	
•	 2.b.- Criación dun eixo-bulevar Oeste-Leste de Salcedo a Marcón (do Pino á Ermida) 

con semellantes características ao anterior.
•	
•	 2.c.- Criación dun eixo con características urbanas como as anteriores na antiga 

estrada de Ponte Caldelas (PO532) de San Amaro á Ermida.
•	
•	 2.d.- Deseño e posta en marcha dunha rede viaria peonil inter e intraparroquial que 

recupere camiños tradicionais e manteña as súas características (tratamento brando, 
xestión das augas, coidado do patrimonio. . .)

3.- Converter Pontevedra nun referente no tratamento, recuperación e 
reutilización dos residuos. 
A construción da nova planta de composta, integrada no monte de Pontevedra, vai ser un 
fito da nova política forestal.
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Estes días quedaron rematados os traballos de 
calmado do tráfico e mellora da seguranza viaría e 
da accesibilidade na Praza do Marqués de Valterra de 
Estribela, tal e como se acordara e priorizara no Consello 
Parroquial de Lourizán.

O obxectivo final das obras desenvolvidas foi o de dar 
un carácter urbano ao vial que une Pontevedra e Marín. 
A primeira acción que se acometeu para tal fin foi a 
supresión da pasarela elevada e a súa substitución por 
pasos de peóns con lombos redutores da velocidade. 
Deste xeito obrígase aos vehículos a motor  a circular 
a unha menor velocidade tanto pola nova configuración 
da calzada como pola prioridade de paso que teñen os 
peóns.

Estas dúas accións completáronse coa eliminación da 
barreira que confinaba ás persoas dentro da beirarrúa e 
ademais impedía o aparcamento. Así pois creouse unha 
ringleira de prazas de estacionamento que antes non 
existía e que tamén contribúe ao calmado do tráfico.

A mesma medida adopotouse no interior da praza, onde 
se dotaron novas prazas de aparcamento que reducen o 
espazo de calzada destinado a circulación e conseguen 
un tráfico fluído mais lento. Mesmo se ubicou unha zona 
de estacionamento en batería coa entrada no sentido 
contrario ao da circulación para aminorar en maior grao 
a velocidade o tráfico.

Por fin, estabeleceuse unha zona de servizos no ámbito 
de maior movemento comercial.

Todas estas medidas relacionadas co aparcamento 
foran elevadas ao concello e ao consello parroquial 
polos propietarios e propietarias dos negocios da zona 
logo das reformas efectuadas polo ARI.

Calmado o trafico e ubicados os novos puntos para o 
cruzamento da rúa, facíase imprescindíbel reformar 
as beirarrúas para permitir o acceso até os lombos 
con pasos de peóns. Tamén esta foi unha medida 
consensuada, sobre todo para reubicar os colectores de 

lixo nun espazo acaído e que prestase un bo servizo a 
todos e todas. 

A rehabilitación da praza rematouse coa instalación 
dunha iluminación adaptada ás necesidades da veciñanza 
con novos báculos e lámpadas de leds. Trátase dunha 
instalación económica e ambientalmente eficiente que 
dá luz de maior calidade e non contamina ao dirixir o 
feixe lumínico cara abaixo. 

Esta nova iluminación cumpre dous obxectivos. Por 
unha parte contribúe á mellora da accesibilidade e da 
seguranza viaria e, por outra, tal e como solicitou o 
consello parroquial, dá un tratamento especial á zona 
de parque infantil e de estancia na praza, dous lugares 
que até o de agora tiñan unha evidente carencia de 
alumeado.

En definitiva, máis de 120.000 € ben investidos 
porque dan un bo servizo á veciñanza de Estribela e, 
sobre todo, porque son unha demostración de que os 
Consellos Parroquiais son a mellor forma de artellar a 
participación veciñal e avanzarmos cara os orzamentos 
participativos.

Rematemos cunha reflexión. O Bloque tivo, neste 
mandato, a oportunidade de levar a cabo actuacións 
como a que vimos de descreber por ter as mans libres 
para actuar nalgúns ámbitos que dependían das nosas 
exclusivas decisións. As eleicións municipais teñen que 
ser o momento en que deamos un grande salto adiante 
na construcción da democracia directa en Pontevedra e 
na Galiza, mais para iso precísase que o BNG teña maioría 
suficiente para levar a cabo o proxecto sen ataduras.

Estribela

Completada a reforma 
da praza Marqués de Valterra
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O Concello iniciou nestes días a mellora da rúa Monte 
do Taco, situada entre a desembocadura do río Gafos e 
a avenida Rosalía de Castro, logo da rúa Ramón Peña. 

O Monte do Taco é un espazo de encontro de veciños da 
zona que precisaba unha actuación para mellorar a súa 
imaxe e reordenar os usos dos espazos.

O proxecto supón un investimento de 60.000 euros en 
obras de xardinería, reordenación de estacionamentos e 
mobiliario urbano, ademais de 24.000 euros máis para 
reemplazar todas as luminarias actuais e substituílas
por leds, ao igual que se está a facer noutros barrios e 
parroquias do concello.

+BoaVila chega ao Monte do Taco

Obras de conservación e limpeza 
do património hidráulico dos ríos 
Batán e Gafos

O Concello habilita novas prazas 
de estacionamento para motos

O Concello de Pontevedra iniciou nestes días a creación 
dunhas 70 novas prazas de estacionamento
para motocicletas e ciclomotores en distintos puntos 
da cidade. As prazas están sinalizadas cunha pintura de 
cor verde, para distinguila do asfalto, e debidamente 
indicadas con sinais horizontais que teñen un 
pictograma dunhamoto.

Até o de agora había certo desorde no uso do espazo 
público a este respecto, polo que neste proxecto o 
Concello habilitará doce novas zonas de estacionamento 
na cidade que se sumarán ás catro xa existentes.

Os criterios que se siguen para a instalación destes 
espazos son os seguintes:

•	 Situación das zonas no perímetro da área peonil

•	 Situalas nas zonas de máis actividade económica 
e comercial

•	 Complementar os equipamentos públicos

A Concellería de Patrimonio Histórico que dirixe 
Luís Bará  está a levar a cabo diversas actuacións 
adicadas a recuperar algúns elementos do patrimonio 
hidráulico do municipio, especialmente no referido a 
antigos muíños, canles de rego e depósitos de auga.

A primeira das actuacións ten lugar nos muíños do 
Outeiro, no río do Batán, que afecta á limpeza do 
último dos seus muíños e da canle, así como a
consolidación das pedras dos elementos con 
revestimento de morteiro hidrófugo, de cara a 
mellorar aquelas partes máis afectadas polo paso 
do tempo. Á vez, procedeuse ao desbroce, limpeza e 
eliminación de especies exóticas do
sendeiro de pescadores.

Outra das actuacións centrouse no depósito próximo 
aos muíños do Batán, recentemente rehabilitados pola 
Comunidade de Montes de Salcedo en colaboración 
co Concello de Pontevedra. A limpeza deste antigo 
depósito
construído en pedra do país inclúe tamén a 
conseguinte impermeabilización interior, tamén con 
materiais hidrófugos.

O terceiro punto tratado correspóndese coa canle de 
rego do muíño de Cabanas, xestionado pola asociación 
Vaipolorío. Nesta actuación
procederase ao desbroce e limpeza da canle.

Finalmente, estanse a levar a cabo a cabo dúas 
actuacións máis na zona urbana do río dos Gafos, en 
concreto no muíño-vivenda do Coto, no que
se está realizando limpeza da canle e mais a súa parte 
exterior, e no muíño de Vítor Soler, cuxo interior está 
invadido por especies alóctonas
e algunhas árbores.

No conxunto destas actuacións, a Concellería de 
Patrimonio Histórico ten investido uns 15.000 euros.
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A portavoz do BNG no Congreso, Olaia Fernández Davila, presentou unha iniciativa parlamentar na 
Cámara Baixa dirixida á Ministra de Fomento para demandarlle a mellora da seguridade vial da 
N-550 ao seu paso por Lérez, Pontevedra.

Explica Davila que o BNG se ten dirixido en numerosas ocasións a Fomento para pedirlle unha mellora 
integral da N-550 porque adoece de moitas deficiencias ao longo do seu percorrido e por tratarse 
da única alternativa gratuita á custosísima AP-9. Máis o Ministerio sempre mirou para outro lado.

“Hai un sinfín de treitos desta estrada de titularidade estatal que resultan perigosos. Un deles 
está situado na parroquia de Lérez (Pontevedra), cuxos veciños e veciñas se viron obrigados a 
manifestarse polas rúas para reivindicar melloras nesta estrada ao seu paso pola zona”.

Hai que rebaixar os problemas de seguridade vial

A deputada do BNG sinala na súa iniciativa parlamentar que a N-550 convírtese en travesía urbana 
entre o cruce de Alba e a rotonda de Médico Ballina. “Un treito caracterizado por unha alta densidade 
poboacional, sen paso de peóns e cun elevado volume de tráfico”, afirma Davila, quen pón de 
manifesto que cruzar dunha marxe á outra resulta en moitas ocasións unha tarefa compricada e 
perigosa dado que a parroquia está dividida en dúas.

Subliña que o transporte escolar realiza a súa parada a diario nunha das marxes da estrada e 
“preocupa enormemente os riscos que asumen os nenos á hora de cruzar o vial”.

A deputada nacionalista insta a Fomento a instalar pasos de peóns, pasos elevados e unha convinte 
sinalización para aminorar a velocidade do intenso tráfico que pasa por alí.

O BNG esixe de Fomento a 
mellora da seguranza viaria na 
PO-550 ao seu paso por Lérez
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Entrevista a Luciano Sobral, Alcalde de Poio

“Temos os deberes feitos, un equipo 
competente e as gañas, ideas e ilusión 
necesarias para seguir transformando Poio ”

O ano 2015 é ano electoral. Como enfoca o 
BNG este reto?

O BNG ten en Poio os deberes feitos. A 
cinco meses dunhas eleccións hai moitas 
cousas que facer, lista electoral, programa, 
organización da campaña..., sen embargo, 
o traballo de 4 anos non se pode realizar 
en 5 meses. Neste senso o BNG traballou 
dende o primeiro día de goberno coa 
intensidade, transparencia e ecuanimidade 
que nos caracterizou nos últimos 20 e agora 
xa empezamos co traballo da campaña 
electoral. O primeiro foi elaborar a lista 
electoral que deberá elaborar o programa 
de goberno.

Efectivamente. Hai uns días presentouse a 
lista electoral do BNG. Que nos podes dicir 
ao respecto?

Unha lista electoral é algo máis que unha 
relación de nomes. O criterio fundamental 
que usamos é o de conformar un equipo de 
traballo con mulleres e homes que teñan 
espírito de traballo a prol da comunidade, 
con coñecemento de Poio e das áreas do 
concello que son competencia municipal e 
que teñan unha certa experiencia no traballo 
social e veciñal. 

En canto á lista presentada, mantemos 
basicamente o grupo de traballo do últimos 
4 anos xa que na elección de 2011 se fixo unha 
importante renovación coa incorporación 
de 4 novos concelleiros. Para as vindeiras 
eleccións a renovación afecta a tres persoas 
nos postos de “saída”. Pensamos que unha 
lista equilibrada en canto á renovación-
experiencia, con persoas preparadas e 
responsables, con intereses no público e sen 
pretensións persoais.



10

Que resultados esperas acadar en maio?

O BNG ven gobernando Poio no últimos 5 mandatos e 
o obxectivo fixado e ser a lista máis votada para seguir 
gobernando nos vindeiros 4 anos. Neste intre, o traballo 
está enfocado a acadar maioría absoluta. Sería repetir os 
resultados de 1999 e 2003.

Quere librase dos actuais socios de Goberno?

O BNG gobernou co PSOE durante 12 anos e sinceramente, 
podo dicir que toda a acción de goberno se desenvolveu en 
termos políticos na máis correcta das formas. Creo que 
a pesar de ter proxectos políticos diferentes, supemos 
superar as diferencias e gobernar conxuntamente para 
os veciños de Poio. Os resultados están a vista e sen 
dúbida foron positivo para Poio. En calquera caso, o BNG 
nin tivo nin terá inconveniente algún en gobernar xunto 
co PSOE, sen embargo, a maioría permite gobernar 
co teu programa electoral e co teu equipo de traballo 
conformados na crenza de que é o mellor para Poio. 

De todas maneiras, aínda gobernando en maioría, as 
propostas e alternativas da oposición sensatas, sinceras 
e viables sempre foron ben recibidas e incorporadas a 
nosa acción de goberno.

Que balance podes facer do último mandato?

O último mandato foi moi complexo en canto á situación 
xerada pola crise económica e pola forma de afrontala 
dos Gobernos do PP. A partir do ano 2009 prodúcese 
unha caída dos ingresos municipais de case o 20%, 
fundamentalmente debido á redución dos Fondos do 
Estado e das subvencións recibidas. Os tributos propios 
mantiveron o nivel de recadación agás o Imposto de 
construcións. Esta situación supuxo unha importante 
redución dos investimentos a pesar de que o Concello 
contaba no ano 2009 cun remanente de tesourería 
de case 2 millóns de euros que permitiron que non 
tivesemos que reducir servicios e ademais afrontar o 
déficit xerado pola caída dos ingresos.

Durante estes anos os esforzos financeiros centráronse 
en restablecer o equilibrio económico pola caída dos 
ingresos e en dar cumprimento á estrita normativa 
establecida polo Goberno central en canto ás políticas 
económicas. Hai que destacar que nestes catro anos 
as débedas con bancos pasaron do 115% ao 65% do 
ingresos liquidados todo iso sen acudir ás políticas 
de pago de provedores establecidas polo Goberno de 

Madrid e que ían supoñer a imposición dun incremento 
da presión fiscal aos veciños e a redución de servicios.

Quero destacar que nesta difícil situación que afecta 
tamén ás economías domésticas, co fin de contribuír a 
súa recuperación o Concello non incrementou ningún dos 
seus impostos, conxelando as taxas en tres dos últimos 
cinco anos.

Esta situación non era a prevista hai 4 anos, e moitos dos 
plan elaborados entón non puideron levarse a cabo. Con 
todo, neste catro anos executáronse investimentos por 
máis de 4 millóns de euros destacando obras como o 
Saneamento de San Martiño e as Testadas por importe 
de 1 millón de euros, a urbanización da subida ao Mosteiro 
con 700.000 euros, pero o máis importante é que o 
Concello conseguiu manter os mesmos servizos que viña 
dando, realizando o mantemento adecuado dos mesmos 
sen incrementar a presión fiscal.

Que proxectos considera prioritarios para os vindeiros 
4 anos?

A prioridade fundamental é ampliar as coberturas 
sociais para aquelas familias máis afectadas pola 
crise económica, a acción de Servicios sociais deberá 
incrementarse enfocándose á paliar as situacións de 
pobreza xeradas pola crise ou o paro mediante políticas 
activas de emprego e apoio social.
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O mantemento e mellora das actuais actividades 
culturais, deportivas, educativas, de xuventude etc. son 
obxectivos irrenunciables nun concello con poboación 
nova e en crecemento.

Aínda sen ter elaborado o programa electoral, podo 
esbozar cales van a ser as infraestructuras que máis 
prioridade teñen.

No eido deportivo un terceiro Pavillón de deportes como 
complemento ás actuais instalacións deportivas e a 
dotación de herba sintética dun novo campo de fútbol.

En canto as infraestructuras culturais, a posta en 
funcionamento do Pazo de Besada é outro dos retos 
municipais. O aproveitamento do inmoble sito en 
Ferreirós completarán a oferta de locais adicados á 
cultura e colectivos sociais.

Un lugar adicado a local de ensaio para os grupos 
musicais municipais é unha da débedas pendentes co 
mundo musical de Poio.

A mellora das dotacións e instalacións dos actuais 
colexios é un obxectivo consecuente cunha das áreas 
máis importantes para o BNG, a educación.

En canto á ordenación do territorio, o novo PXOM 
permitirá unha nova ordenación municipal previndo a 
mellora dos accesos aos principais núcleos de poboación, 
unha alternativa á PO-308 que sendo unha necesidade a 
longo prazo  deberá quedar plasmada neste documento 
xunto coa planificación de novos equipamentos.

Polo que respecta a proxectos que exceden ao ámbito 
municipal pero que son prioritarios para Poio e polos que 
o BNG buscará os compromisos doutras administracións 
podemos destacar:

•	 A mellora da seguridade vial da PO-308

•	 O saneamento integral da Ría.

•	 O desenvolvemento do Polígono Industrial de 
Fragamoreira

•	 A execución do vial do Bao

•	 A humanización dos portos de Raxó e Covelo.

•	 A dotación de beirarrúas na Estrada de Campelo.

Todos estes proxectos planificados e con compromisos 
adquiridos coas administracións autonómica e provincial 
foron paralizados en boa medida pola falla de financiación 
derivadas das políticas de austeridade económica levadas 
a cabo polo PP.  O BNG esixirá o seu cumprimento destes 
compromisos por ser necesarios e improrrogables 
a súa execución, sendo as argucias  políticas e legais 
cada vez menos cribles, pensadas para dar cobertura 
a unha nefasta política económica que imposibilita o 
desenvolvemento de novas infraestruturas.

Neste senso hai que criticar a actitude do PP de Poio 
que amparou os intereses da Xunta e da Deputación 
fronte aos dos veciños e veciñas de Poio. Exemplo deste 
despropósito é a pinza creada pola Deputación e Xestur 
para retraer a execución do Polígono de Fragamoreira 
co fin de darlle cobertura ao de Barro, evitando así 
unha desfeita e un despilfarro xerado polas políticas 
caprichosas do PP na Deputación.
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Candidatura do BNG 
ás eleccións municipais de maio de 2015

1. Luciano Sobral Fernández
Alcalde de Poio

2. Xulio Barreiro Lubián
Concelleiro de Urbanismo e Facenda. Veciño de 
Fontenla

3. Sílvia Díaz Iglesias
Concelleira de Cultura. Veciña de Samieira

4. Xosé Luís Martínez Blanco
Concelleiro de Turismo. Veciño de Campelo

5. Marga Caldas Moreira
Concelleira de Festexos e Deportes

6. Lidia Salgueiro Piñeiro
Concelleira de Benestar Social e igualdade. Veciña 
da Coruxa (San Xoán).

7.  Xosé Anxo Lodeiro Cancela
Concelleiro de Servizos, Sanidade e Mercados. 
Veciño de San Xoán

8.  María Xosé Carballa Rosales
Educadora Social, Veciña de Raxó

9.Francisco Xosé Acuña Casas
Electricista. Veciño de Combarro

10. Xermán Rouco Llanderrozas
Funcionario. Veciño da Barca

11. María Pousada Pacheco
Estudante. Veciña de A Seca

12. Xaquín Agulla Gómez
Sindicalista. Veciño de Raxó

13. Paula Piñeiro Fernández
Mestra de Educació Infantil. Veciña de San 
Salvador

14. Alfonso Villanueva Esperón
Desempregado. Veciño de Sartal

15. Susana Castiñeira Antón
Concelleira de Festexos e Deportes

16. Marcelino Franco Parada
Funcionario. Veciño de Viñas

17. Alicia Martínez González
Concelleira de Educación. Veciña de Combarro
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CALDAS DE REIS

Hai temas que, a pesar de gastados, non pasan 
de moda. Cada catro anos, e sempre que se 
aproximan unhas eleccións municipais, o PSOE 
saca á luz pública o proxecto de complexo 
termolúdico. Un proxecto que o BNG sempre 
entendeu como positivo, pero que o PSOE, coa 
súa nefasta xestión nunca deu sacado adiante. 

Mentres tanto as obras das pozas da Tafona 
que terían que estar en funcionamento, de 
facerlle caso ao Alcalde,  en xaneiro deste ano, 
(perdéronse xa 400.000 euros en subvencións) 
non se esperan para antes das vindeiras 
municipais. Pola contra, a zona continúa sucia 
e abandonada, cunha herba que só se corta 
cando chega a 1,5 m. de altura ou cando o BNG 
denuncia a situación, como ocorreu hai poucos 
días.

30.000 euros 
para un novo anfiteatro sen permisos

A nova ocurrencia do PSOE é gastar 30.000 
euros nun anfiteatro na Tafona, cando a pouca 
distancia hai un sen usar, morto de risa, na 
Carballeira. Por se fose pouco a día de hoxe 
non ten ningún dos permisos pertinentes: 
Patrimonio, Augas de Galicia e Minas. Un 
exemplo máis da neglixente actuación do 
goberno municipal do PSOE. 

Para o BNG a actuación prioritaria é rematar a 
rúa Joaquín Potel cara o aparcamento público 
da Tafona, instalar unha baranda na parte 
superior e axardinar o desnivel.

750.000 euros perdidos

É evidente que, malia o empeño do alcalde, 
antes das municipais ninguén se vai poder bañar 
nas pozas da Tafona. Pero o peor é que  cando o 
fagan será previo pago dunha entrada. 
Vanse gastar 750.000 euros do erario público 
para beneficio dun “amigo”. Os gastos para o 

Pobo, os beneficios para a Empresa.

A Tafona:
A gran chapuza do PSOE
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Van xa case 12 meses do ano 2014 e o goberno municipal 
do PP aínda non presentou para o seu debate o proxecto de 
orzamentos municipais para este ano que xa remata.

É tan amplamente constatable e evidente a FALTA de capaci-
dade de traballo, iniciativa e xestión por parte da Alcaldesa e 
do seu grupo de goberno como o é a súa trapalleira forma de 
MENTIR, xa que lembramos (e está gravado) que a mesma 
Alcaldesa prometía no pleno do mes de MARZO de xeito lite-
ral que “para la semana siguiente os presentaré el proyecto 
de presupuestos”.

Para calquera goberno municipal unha das funcións MÁIS 
IMPORTANTES, case a principal e esencial é elaborar de 
xeito anual un proxecto de orzamentos que amose as liñas 
básicas de planificación e distribúan das diversas partidas da 
forma máis xusta e acorde aos intereses e necesidades dos 
veciñ@s e que cubran os servizos públicos básicos. 

Coa manifesta incapacidade neste e noutros moitos aspec-
tos, o crédito deste inútil goberno municipal do Partido Po-
pular está completamente esgotado.

Un ano sen orzamento

Na sesión plenaria do día 5 de decembro o goberno munici-
pal confirmáballe ao BNG a falta dun plan municipal de obras 
para a mellora de viais municipais en previsión do ano 2015.

Para o BNG confírmase a nula xestión ou mala planificación 
do mantemento dos viais municipais por parte do goberno 
municipal ao non ter previsións e obxetivos establecidos.

No BNG consideramos prioritario que os veciños e veciñas 
dispoñan dunhas infraestruturas viarias en bo estado de 
mantemento, para que incida directamente na seguridade 
vial e na mellora calidade de vida de todos os cidadáns. Por 
iso reiteramos a nosa proposta de realizar un plan de mellora 
das infraestruturas viarias, pois moitas delas están intransita-
bles e necesitan novos pavimentos e limpezas.

Así por exemplo hai numerosos lugares de todas as parro-
quias onde o pavimento dos camiños está intransitable, e 
necesitan dunha actuación urxente de repavimentado e lim-
peza de gavias.

Por exemplo na paraxe da Rapeira no Lugar de Vilacoba da 
parroquia de Amil os baches son extremadamente grandes 
e con gran profundidade, e non poden esperar

O BNG demanda un Plan de 
mellora dos viais municipais

O BNG denuncia que 
o catastrazo suporá o 
incremento do IBI
O BNG trasladoulle ao goberno municipal de Mo-
raña a necesidade de coñecer os efectos sobre os 
cidadáns do catastrazo. O goberno sempre minimi-
zou o impacto económico que tería para os cida-
dáns alegando que só supoñía unha regularización.

No BNG sempre botamos de menos a falta de infor-
mación total a todos os veciños e veciñas, polo que 
consideramos que ao PP interésalle que algunhas 
cousas non se sepan, sobre todo se teñen que ver 
coa aplicación de taxas e impostos que graven aos 
cidadáns do noso concello.

A cuestión é que en Moraña hoxendía xa foron noti-
ficados moitos veciños e veciñas con propostas de 
resolución de alteración catastral, acompañada en 
todos os casos dunha taxa de regularización de 60 
€ por inmoble. É importante sinalar que os efectos 
derivados da regularización poderán trasladarse nos 
recibos IBI dos últimos catro anos.

Para o BNG esto é un No BNG temos que criticar ao 
goberno por non terse anticipado e trasladar infor-
mación básica aos cidadáns, e tamén por ter mini-
mizado o seu impacto económico, cando sabe que 
despois de establecer nas novas ponencias unha 
suba de valores catastrais, o imposto do IBI vai su-
poñer una suba para todos os veciños e veciñas.

Non obstante no BNG temos detectado que non 
todos os inmobles entraron na regularización, polo 
que consideramos que debería facerse un rastrexo 
e unha revisión en condicións, para que se aplique 
en igualdade de condicións para todos os cidadáns. 

Non podemos permitir que se faga unha regulariza-
ción dirixida en función de criterios pouco obxetivos, 
porque non sería xusto que uns veciños se vexan 
afectados por este proceso e outros non. Por iso 
solicitamos rigor nos traballos de verificación dos 
inmobles revisados.

Por iso no BNG imos propoñer que o goberno mu-
nicipal promova xuntanzas informativas ao respecto 
da regularización catastral, ao tempo que solici-
taremos que o goberno demande da Xerencia do 
Catastro que o procedemento de regularización se 
aplique en condicións de igualdade.
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O PP vén de votar no Parlamento Galego en con-
tra dunha iniciativa do BNG que demandaba me-
lloras na seguranza viaria na PO-531 entre Ponte-
vedra e Curro.

Non importaron o alarmante número de acciden-
tes que soporta a estrada (4 graves só desde a 
presentación da iniciativa en setembro pasado), 
nin os acordos acadados cos colectivos veciñais 
para mellorar a seguranza, nin sequera as pro-
mesas electorais realizadas pola ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, o Presidente da Xunta, Núñez 
Feijoo, ou o Presidente da Deputación, Rafael 
Louzán, quen afirmaba que a solución pasaba por
converter a PO-531 nunha travesía urbana para 
tráfico local, suprimir a peaxe e ampliar un carril 
da AP-9 entre Pontevedra e Currro.

Coa súa posición no día de hoxe, o PP demostra 
que as súas promesas son papel mollado e que 
as vidas das persoas que transitan pola PO-531 
non merecen a atención suficiente como para 
adoptar medidas que garantan a súa seguranza.

O vindeiro venres, día 26 de decembro cemebra-
rase en Portas un pleno extraordinario da corpo-
ración solicitado polo BNG para demandar infor-
mación e un novo período de exposición pública 
do PXOM.

O documento de PXOM (aprobación inicial de 30 
de agosto de 2013), foi modificado substancial-
mente tralo trámite de exposición pública de finais 
de 2013 con cambios de clasificación e usos do 
solo, tipoloxías edificatorias permitidas, tamaño 
mínimo de parcela e delimitacións dos núcleos ru-
rais, entre outros. Estes cambios esixen, segundo 
a lei do solo de Galiza, que antes da aprobación 
provisional se abra un novo trámite de información 
pública.

Ademais, é inxustificable que aínda non foran 
corrixidos os erros detectados na cartografía, no 
parcelario, no catálogo de patrimonio ou na me-
moria.

Antóllase case imposible reconducir un docu-
mento mal ideado e carente de toda participación 
veciñal na súa redacción, pero cando menos é a 
nosa obriga limitar a indefensión causada nos ve-
ciños e veciñas que observan indefensos como o 
documento exposto publicamente non ten pare-
cido algún co que se pretende aprobar provisio-
nalmente.

Por outra parte, nos case seis anos de elabora-
ción do PXOM, o equipo redactor non mantivo 
ningunha reunión informativa coa corporación 
municipal, a pesares das múltiples solicitudes for-
mais do grupo municipal do BNG. O veto expreso 
do grupo de goberno (ex-PP) impide que a oposi-
ción se poida reunir co equipo redactor.

O BNG de Portas esixe 
información e un novo 
trámite de información 
pública do PXOM

O PP desenténdese 
da seguranza viaria 
na PO-531
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