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PARLAMENTO

O BNG esixe no 
Parlamento o 
peche de ELNOSA 
en 2014 
En decembro de 2011 a Xunta de Galiza emiteu unha Autori-
zación Ambiental Integrada (AAI) pola que a planta de produ-
ción de cloro ELNOSA, situada en Lourizán, Pontevedra, tería 
que pechar definitivamente en xaneiro de 2014. O conselleiro 
responsábel, Agustín Hernández, declarou naquela altura “in-
negociábel” a data do 6 de xaneiro de 2014, sen prórroga 
posíbel a data de caducidade de ELNOSA en Lourizán.

A Xunta de Galiza a través do mesmo Conselleiro de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, ven de asinar co Con-
selleiro delegado de Electroquímicas do Noroeste, S.A ELNO-
SA, un “protocolo de colaboración” polo cal prorroga a AAI 
do 2011 até 2017, polo cal a planta obtén plena seguridade 
xurídica para permanecer cos traballos e a produción na ría 
de Pontevedra ata finais de 2016.

É inaceptábel unha actuación deste tipo por parte do Gober-
no de Galiza. Coa rectificación das súas propias decisións e 
declaracións evidencia máis unha vez con total nitidez que 
o obxectivo do Partido Popular é consolidar o complexo de 
Lourizán e non a súa desaparición da ría de Pontevedra. De-
mostra que está ao servizo tanto de Ence como de Elnosa e 
que os intereses destas empresas están por enriba dos d@s 
veciñas da ría de Pontevedra.

Por estes motivos o BNG, a través da súa deputada Montse 
Prado, presentou no Parlamento sendas preguntas para co-
ñecer as causas que motivaron que a Xunta se botase atrás 
ados seus acordos e concedese a prórroga a ELNOSA, así 
como unha PNL esixindo o peche definitivo da factoría en 
xaneiro de 2014.
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Elnosa, Ence e PP conspiran 
contra Pontevedra
O conselleiro Agustín Hernández asinou con 
ELNOSA a permanencia na Ría de Pontevedra 
até o ano 2017 ás agachadas e sen ter o valor 
suficiente para revelar as verdadeiras intencións 
dos asinantes: facer perdurar o complexo ENCE-
ELNOSA en Lourizán logo do 2018.

Por se a actuación tivese pouco delito, hai que 
lembrar que van alá case tres anos que este 
mesmo conselleiro anunciara a saída de ELNOSA 
da Ría no 2014 para cumprir co ordeamento 
xurídico comunitario. Agora, o goberno de 
Feijoo modificou a “Lei de prevención da 
contaminación” para permitir a esta bomba de 
reloxaría a permanencia á beira das nosas casas.

Estamos diante dun novo exemplo de submisión 
do goberno do PP aos intereses empresariais 
que se torna aínda peor se temos en conta que 
non é a primeira vez que acontece. Fica craro 
que as actuacións dos gobernos de Madrid e 
Santiago están orientadas a manter o complexo 
fabril na marxe esquerda da Ría e esnquizar 
os nosos recursos paisaxísticos, marisqueiros, 
turísticos, forestais e un longo etcétera.

A historia repítese

Xa no ano 1992 Xosé Cuíña, daquela conselleiro 
de Obras Públicas, anunciara que ENCE-ELNOSA 
marcharían da Ría ao remate da concesión no 
2018. Dende entón todas as medidas adoptadas 
polo PP conducen á situación contraria.

Así, a declaración de supramunicipalidade para 
a fábrica de papel tisú, contundentemente 
contestada polo Bloque desde o Concello, foi un 
exemplo evidente do que estamos a afirmar.

Na mesma liña, a esixencia da Xunta para 
recollermos a ubicación de ENCE-ELNOSA 

no PXOM en trámite e o rexeitamento frontal 
do BNG a facelo é un outro exemplo do papel 
desempeñado por cada actor nesta obra.

Mais o peor de todo é que o PP non tivo 
escrúpulos en modificar a Lei de Costas para 
permitir a ENCE ficar en Lourizán logo de 2018, 
tal e como o BNG denunciou no Parlamento 
Español e na rúa.

Pero compre ter presente tamén a actitude do 
PSOE. En 2006, con Cristina Narbona como 
ministra de Medio Ambiente, o goberno do 
PSOE deulles aire ás cloreiras  que usaban 
mercurio na súa tecnoloxía (caso de ELNOSA), 
cunha prórroga até 2011. Pouco despois sería 
Pachi Vázquez, como conselleiro de Medio 
Ambiente, quen lle concedeu -saltándose o 
informe contrario do Concello- a Autorización 
Ambiental Integrada a ENCE e a ELNOSA.

O noso compromiso

Os cidadáns e as cidadás de Pontevedra e da súa 
bisbarra teñen que ter a completa seguranza de 
que mentres o BNG estea no goberno municipal 
de Pontevedra vai utilizar todas as ferramentas ao 
seu alcance para facer marchar ENCE-ELNOSA 
da Ría. Como Alcalde comprométome a seguir a 
traballar nesta liña sen desfalecer nin un instante.

Como militante nacionalista levo na loita contra 
a pasteira desde os comezos do meu traballo 
político xa nos anos setenta e mesmo algunha 
vez pasei polo cuartelillo por colar cartaces contra 
ENCE. Agora non é o momento de renderse, 
senón o de coller folgos e seguir para adiante até 
acadar o noso obxectivo: ENCE-ELNOSA FÓRA 
DA RÍA XA! 

CARTA  DO  ALCALDE  DE  PONTEVEDRA ,  M IGUEL  ANXO FERNÁNDEZ  LORES
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Ataque frontal do PP 
ao modelo de cidade
Asistimos estes días a un ataque en toda regra 
do PP ao exitoso modelo de cidade que Pon-
tevedra leva pondo en marcha desde que o 
BNG accedeu ao goberno municipal en 1999.

En Pontevedra padecemos en todos estes 
anos unha oposición constante por parte do 
Partido Popular a todas e cada unha das me-
didas que se foron implementando. Lembre-
mos a súa posición contra a peonalización do 
Centro Histórico, a campaña “El Bloque nos 
Bloquea”, a campaña polo xiro á esquerda. 
Ultimamente, o programa electoral do PP que 
comanda Jacobo Moreira estaba baseado en 
peregrinas ideas co común denominador de 
botar a correr os carros polo centro da cidade, 
quer polas rúas quer por debaixo delas quer na 
balea da Praza de Galiza.

Ao PP (e tamén ao PSOE) sérvelle calquera 
escusa para reclamar que a cidade se volva a 
encher de carros, fumes, atascos e accidentes 
de tráfico.

Así pois non é para abraiarmos que estes días 
o PP ande  a voltas coa Ponte da Barca e a 
ordenación do tráfico obrigada polas obras de 
Aquaes en Poio.

En realidade, o voceiro popular, Jacobo Morei-
ra, xa anunciou por volta do verán que come-
zaba a campaña electoral: igual que noutras 
ocasións o PP lanzouse contra o modelo de 
cidade porque non comparte a súa filosofía 
nin os seus obxectivos nin a xestión que fai o 
goberno do Bloque encabezado polo Alcalde 
Lores.

Por outra banda, temos que afirmar que a con-
vocatoria de Moreira sobre a ponte da Barca 

foi un fracaso absoluto que revela varios as-
pectos. O primeiro é que fica claro que o PP 
local non acepta o liderado do seu voceiro 
municipal e, por outra banda, que aínda non 
están sanadas as feridas abertas cando partiu 
o grupo municipal. 

O noso modelo urbano é un suceso absoluto
O modelo urbano de Pontevedra mellorou moi 
significativamente a calidade de vida de todos 
e todas nós, as persoas que vivimos en Ponte-
vedra e, nomeadamente, a de aqueles e aque-
las que son máis febles, é dicer, as persoas 
maiores e as crianzas, que agora poden gozar 
da cidade e utilizala sen medo de caeren ou 
seren atropelados.

A maiores dos aspectos meramente relaciona-
dos co tráfico e a seguranza viaria, temos que 
lembrar que o modelo Pontevedra aposta polo 
empresariado local e polo desenvolvemento 
autocentrado. Por iso en Pontevedra non hai 
grandes centros comerciais que obriguen a 
coller o coche para se desprazar até eles.

Cidade compacta, seguranza viaria, cidade 
para todos, participación democrática, mode-
lo compartido, promoción da economía gale-
ga, posta en valor do patrimonio, actividades 
culturais e de lecer, vida na rúa son elementos 
que definen hoxe en día a Pontevedra e que 
nos piden unha e outra vez que expoñamos 
fóra da cidade.

O Partido Popular nunca recoñeceu, nin ten in-
tención de recoñecer, o tremendo suceso que 
supón o modelo de cidade para todas e todos 
quen vivimos en Pontevedra.
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A reordenación do tráfico nas zonas de Pontevedra e Poio próximas á Ponte da Barca fixé-
ronse por mor das obras que está a facer Aquaes para mellorar o subministro de auga nos 
concellos da marxe dereita da Ría.

Estas obras obrigan a efectuar cortes na circulación que foron comunicados aos Concellos 
de Pontevedra e Poio pola Xunta do PP sen case tempo a reaccionar, polo que temos que 
pensar que se pretendía facer o maior dano posíbel.

A acción coordenada dos gobernos do BNG permitiu adoptar a mellor solución posíbel 
para o tráfico: asesorados pola policía municipal de Pontevedra, cambiáronse sentidos de 
circulación, sinalizáronse as rúas, comunicouse aos veciños e veciñas e adoptáronse todas 
as medidas administrativas necesarias. E o dispositivo de tránsito púxose en marcha nas 
peores condicións climatolóxicas e de calendario imaxinábeis.

Con iso e con todo, o dispositivo está a funcionar correctamente grazas, principalmente, a 
dúas causas. En primeiro lugar a colaboración da veciñanza de Pontevedra e Poio e, por 
outra parte, ao extraordinario traballo técnico do Concello de Pontevedra que está a demos-
trar por qué se nos pide asesoramento na Galiza e no estranxeiro.

Agora toca avaliar demoradamente o funcionamento das medidas adoptadas e aplicar a 
mellor solución para que as persoas que viven nas dúas marxes da Ponte da Barca dispo-
ñan de rúas seguras e accesíbeis nas que facer negocios e gozar do tempo de lecer.

En calquera caso, os veciños e veciñas de Alameda, Echegaray, Afonso XIII, A Barca, etc 
teñen tanto dereito como todos os demais a vivir en rúas ou vías reformadas e de alta cali-
dade urbana.

A reordenación do tráfico perto da ponte da barca
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A falta de iluminación na rotonda da Chociña 
no entronque da PO-226 e o novo treito da 
PO-221 (Moraña-Caldas de Reis) está a oca-
sionar un grave problema de seguridade viaria 
para os vehículos que transitan por ela, dada a 
escasa visibilidade da zona.

Por este motivo, o BNG instou á alcaldesa a 
facer as xestións oportunas para que a Xunta 
corrixa o perigo que supón para os condutores 
a falla de iluminación desta rotonda.

Sen luz, pero con xardín

O goberno local vén de aprobar un investimen-
to de 37.000 euros para axardinar esta roton-
da. Se sobrasen os cartos non diriamos nada. 
Pero non haberá en Moraña sitios onde inves-
tilos mellor? 

No BNG consideramos que Moraña ten outras 
moitas prioridades, e así llo fixemos saber ao 
goberno municipal. Para nós o que si é prio-
ritario é adicar esforzos a mellorar os servizos 
básicos, tan desatendidos, por certo, polo go-
berno municipal, e dar deste xeito solución ás 
demandas das veciñas e veciños que reclaman 
con insistencia conexións de saneamento, me-
llora de viais, etc...

MORAÑA / CALDAS

A rotonda de Chociña: perigo e despilfarro

O BNG demanda solucións aos problemas de 
aparcamento e do Centro Médico en Caldas 
O estacionamento no centro da vila está limita-
do por unha zona azul gratuita que estabelece 
o tempo máximo para poder estacionar. Non 
obstante, o abandono das máquinas expende-
doras dos tickets fai que sexa imposíbel o seu 
control.

Pero os problemas de estacionamento non 
se limitan só ao centro da vila. Así, o Paseo 
Román López, zona teoricamente peonil, está 
reconvertida na práctica en aparcadoiro ante a 
falta de vontade da Xunta de construír un novo 
centro médico en Caldas de Reis. Este feito 
provoca que este paseo funcione entre sema-
na como un aparcadoiro do centro médico e 
os xulgados. 

Dende o BNG plantexamos máis dunha vez a 
necesidade de que Caldas de Reis conte cun 
novo centro médico nun lugar accesíbel para 
turismos e ambulancias, pois ademais de mal 
situado, o actual centro médico precisa dun-
has instalacións máis amplas para atender ás 
necesidades dos veciños e veciñas.As máquinas da zona azul apodrecen nunhas 

beirarrúas xa de por si moi estreitas
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A nefasta xestión económica do PP ao lon-
go de moitos anos lévanos unha vez máis a 
uns orzamentos sen investimentos, e no que 
a grande cantidade de impostos e taxas que 
temos que pagar os veciños e veciñas de Ba-
rro adícanse na súa totalidade a tapar os bu-
ratos económicos provocados nestes anos, e 
cubrir os gastos correntes do concello.

O orzamento para o 2014 ascende a 
1.857.700 euros, dos cales só se adican a 
investimento uns míseros 132.000. E nin es-
tes teñen garantía de que verdadeiramente se 
efectivicen.

As débedas acumuladas ao longo dos anos 
xa obrigaron ao concello a pedir un crédito en 
maio do 2012 por valor 1.162.908 euros para 
poder facerlle fronte. Son débedas que hipo-
tecan o noso presente e o noso futuro. Por 
moitos impostos que paguemos os veciños 
de Barro non veremos mellorados os nosos 
servizos.

Por estes motivos o BNG rexeita un orza-
mento que non sirve para mellorar as nosas 
condicións de vida, e vai facer que moitos 
dos nosos veciños que están a pasar por moi 
mala situación económica o pasen aínda peor 
por uns impostos a todas luces abusivos.

Pero os pufos económicos do Concello se-
guen sen afrontarse na súa totalidade. Men-
tres o pago aos bancos está garantido, dé-
beselle miles de euros a entidades do noso 
concello, poñendo en serio risco o seu fun-
cionamento. 

No orzamento tampouco aparece ningunha 
partida para pagar os máis de 100.000 euros 
que se lle deben a veciños e veciñas de Barro, 
en concepto de expropiacións dos seus terreos 
para distintas obras municipais. A lei obriga a 
pagar nun prazo de seis meses as expropia-
cións, pero estes veciños levan moitos anos es-
perando a que o goberno municipal lles pague 
os terreos expropiados. Non deixan de ser uns 
estafados máis polas políticas do PP.

O Orzamento de Barro para o 2014: 
nulo investimento e forte carga impositiva
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O PP aprobou a compra dos terreos embarga-
dos ao Pontevedra CF no monte do Rapadiño 
en Perdecanai por 81.000€. 

O BNG opúxose a este acordo, pois non é ra-
zoábel que cando o concello malamente pode 
pagar as nóminas dos funcionarios, cando é 
incapaz de investir na mellora dos servizos 
públicos, cando non é quen de pagar as dé-
bedas que ten con entidades do concello, ou 
cando non dá pagado os máis de 100.000 eu-
ros a veciños do concello de Barro pola expro-
piación das súas propiedades, gaste 81.000 
euros dos que non dispón nun terreo no mon-
te, por moi barato que pareza.

O máis preocupante é que o alcalde contestou 
que non sabe para que quere ese terreo. A 
única explicación que dá é que lle parece ba-
rato e que xa se verá o que se pode facer nel, 
pero tampouco sabe como se vai pagar. De 
feito retirouse da Orde do Día a petición dos 
cartos á caixa de anticipos da Deputación, xa 
que debido á situación económica do concello 
non se poden pedir cartos para iso.

O PP vai ter difícil explicarlle aos veciños e 
veciñas de Barro que despois de fritilos a im-
postos para tapar os buratos da súa nefasta 
xestión económica, destine 81.000€ que se 
sacan dos petos da xente para comprar un 
terreo que non se sabe sequera se vai servir 
para algo ou vai estar a toxos; como a toxos 

está outra parcela do monte no que tamén se 
gastaron fai uns anos 30.000 euros por outra 
improvisación e arroutada do sr. Landín.

Os gobernos do PP levan malgastado moití-
simo diñeiro en cousas sen sentido, sumindo 
ao  Concello nunha situación económica alar-
mante. Paralelamente,  os veciños e veciñas 
de Barro seguimos sen ter uns servizos dignos 
dos impostos que pagamos.

No pleno no que o PP decidiu esa compra 
quedaron claras tres cousas:

•	 Que se mercan os terreos porque se-
gundo o alcalde están baratos pero 
non se sabe a que se van dedicar

•	 Que non saben como se van pagar

•	 Que non se lles pagar aos veciños e 
veciñas de Barro aos que se lle de-
ben 100.000 euros en expropiacións 
porque se “botaron ao monte” ao re-
clamar uns prezos xustos polas súas 
propiedades.

O BNG nunca vai ser cómplice destes despro-
pósitos, destes despilfarros, e desta maneira 
improvisada e chapuceira de gastar o diñeiro 
público, o diñeiro que non é seu, senón de to-
das e todos nós.

O PP aproba adicar 81.000 euros a mercar 
un terreo de monte que o propio alcalde 
non sabe que vai facer con el
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Coa Lei de Educación de 1970 xurdiron os 
primeiros colexios como o de Portas. Ao co-
lexio viñan xuntos, a partires dunha idade (8 
anos, 6 anos) os nenos e nenas do concello. 
Para poderen vir, creouse o transporte escolar, 
gratuíto para todos os que vivisen a máis de 
2 quilómetros do colexio. Ao tempo foron xur-
dindo os comedores escolares, de pago nun 
comezo. Botando contas, os gobernos de tur-
no decatáronse que saía máis barato darlle de 
comer aos nenos no colexio que transportalos 
ata a súa casa. Desta forma, os nosos fillos e 
fillas deixaron de vir comer á casa, facéndoo, 
a cambio no colexio, de forma gratuíta ou cun 
custo reducido.

Mais este dereito ao transporte escolar, ou, en 
troques, ao comedor escolar, que xa estaba 
recoñecido nos tempos de Franco, é piso-
teado salvaxemente polo goberno de Núñez 
Feijoo. Baixo a desculpa de beneficiar ás ren-
das máis humildes, négalle a moitos nenos e 
nenas a posibilidade de seren transportados 
para comer na súa casa e obriga a moitas fa-
milias galegas a pagar por un servizo que por 
dereito lles corresponde, importes que van 
desde os 250€ aos máis de 800€ anuais por 
neno/nena. Cartos que despois inverte, entre 
outras cousas, en subvencionar colexios que 

separan aos nenos das nenas. 

Nenos sen transporte  escolar, rapaces se-
parados das rapazas… Estamos a falar dun 
ir cara atrás máis de 40 anos, a épocas que 
parecían superadas. 

Desde o BNG queremos denunciar este de-
creto que prexudica, a curto ou a longo prazo, 
a todas as familias de Portas, pois se ben ago-
ra aínda bastantes familias se seguen bene-
ficiando da gratuidade, cando as condicións 
económicas e laborais melloren, vanse atopar 
na obriga de pagar un servizo que por dereito 
lles corresponde.

E por ese motivo, a maiores de todas as inicia-
tivas levadas a cabo polo noso grupo no Par-
lamento de Galiza, o BNG de Portas presen-
tou no noso Concello unha moción instando 
ao goberno da Xunta de Galicia para que de-
rrogue o Decreto de Comedores Escolares e 
deixe de prexudicar e de cargar no lombo das 
familias de Portas e do resto da Galiza os cus-
tos dunha crise económica e dunha nefasta 
política educativa, pensada para beneficio de 
señoritos doutras épocas, de triste lembranza 
para todos os galegos e galegas.
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ACTIVIDADE POLÍTICA

ACTOS EN DEFENSA EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA. 
CONTRA A PRIVATIZACIÚN, OS RECORTES E OS COPAGOS

BARRO. Venres 15 ás 20:30 h. na Biblioteca.
Falarán: Xosé Mnuel Fdez. Abraldes e Montse Prado

MORAÑA. Xoves 21 ás 20:30 h. na Casa da Cultura.
Falarán: Marcos Suárez e Xermán Rouco

COMPOSTELA. DOMINGO 17 ás 12:00 h. 
MANIFESTACIÓN  na ALAMEDA

PRAZA DA FERRARÍA. 20 H.

LANTAÑO

ROMAI

PORTAS

BRIALLOS

Sábado 16, ás 20 h. 
Teleclube

Domingo 17 ás 12 h. 
Teleclube

Sábado 23 ás 20 h. 
Casa da Cultura

Domingo 24 ás 12 h. 
Albergue de peregrinos

CHARLAS-INFORMATIVAS 
SOBRE O PXOM DE PORTAS

CONCENTRACIÓN 
CONTRA A REFORMA 

LOCAL

Xoves 14 de novembro
ás 17 h.

diante da Deputación




