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BOLETÍN DIXITAL QUINCENAL

Duro golpe 
do Tribunal 
Supremo á 
Xunta do PP

Anula a Supra-
municipalidade 
de ENCE e 
custiona a súa 
continuida-
de na Ría de 
Pontevedra 
ao non ter 
base legal a 
Autorización 
Ambiental 
Integrada.

O BNG felicita 
á APDR pola 
sentenza que 
estima o recur-
so de casación 
que presen-
taron e que 
anula o acordo 
da Xunta

O Concello de Pontevedra recibiu nestes días 
unha resolución xudicial do Tribunal Supremo 
na que obriga ao Tribunal Superior de Xustiza 
de Galicia (TSXG) a ditar unha nova senten-
za para anular o Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal de Ence, que autorizaba á 
pasteira a consolidar a súa actividade fabril 
en Lourizán. Deste xeito o TSXG deberá ditar 
unha sentenza que atenda a toda a proba 
presentada polo Concello de Pontevedra que 
demostra a ilegalidade deste Plan.

Esta sentenza é unha das consecuencias 
da política continuada do BNG no Concello 
para impedir a consolidación de ENCE na ría. 
Lembremos que no ano 2003, presidindo Fraga 
a Xunta e sendo conselleiro de ordenación do 
territorio Núñez Feijoo, autorizaron un proxecto 
sectorial de incidencia supramunicipal para a 
construción dunha depuradora, a desecación 
das balsas de decantación e a construción 
enriba delas dunha fábrica de papel tisú. Coa 
declaración de supramunicipalidade, a Xunta 
do PP pretendía consolidar a Ence na súa 
actual ubicación e que o Concello adaptase 
o seu planeamento a este Plan Sectorial. 
Posteriormente, no ano 2010, o TSXG resolveu 
darlle a razón a ENCE e á Xunta ao non admitir 
as alegacións do Concello.

Arestora, no documento que vén de emitir o 
Tribunal Supremo dáselle un duro golpe ás 
intencións da empresa, da Xunta e do PP de 
consolidar o complexo industrial da empresa na 
nosa ría, pois obriga ao TSXG a redatar unha 

nova sentenza que teña en conta as alegacións 
do Concello de Pontevedra nos termos de anu-
lar o Plan Sectorial  que consolidaba ENCE e 
tendo en conta a casación da APDR na que se 
fala da anulación do devandito plan.

Cómpre destacar tamén que o alto tribunal 
deixa claro que a Xunta se presentou neste 
recurso sen ter por que e presentou alegacións 
defendendo os intereses de ENCE. Como dixo 
César Mosqueira “unha cousa é o que din e 
outra o que fan”, referíndose a actitude de 
Núñez Feijoo e o PP que  de cara a galería fan 
declaracións de que a fábrica non se debe con-
solidar nos Praceres, mentres que na realidade 
actúan sempre en dirección oposta.

No BNG, asemade, debemos ter presente o 
acerto da nosa análise colectiva posto que a 
Asemblea Local de Pontevedra refrendou as 
accións que se estaban a levar a cabo desde 
o Concello para non deixar edificar a planta de 
papel tisú, defender as competencias muni-
cipais e situarnos na vangarda das arelas de 
Pontevedra para quitar ENCE fóra da Ría.

O BNG non dá por rematado o traballo. Por 
este motivo o Alcalde Miguel Anxo Fernández 
Lores quere tratar este asunto na entrevista 
que ten solicitada a Núñez Feijoo para abordar 
asituación de varios proxectos incumpridos 
polo PP en Pontevedra e a nosa deputada 
Carme da Silva xa presentou diversas iniciati-
vas no Parlamento Galego.
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O BNG gaña unha nova batalla a Ence 



Manifestación contra ENCE de xuño de 1995. 
Unha das maiores manifestacións da historia de Pontevedra

Análise

O BNG manifestou sempre sen medo, con 
clareza, por todos os medios ao seu dispor e 
ante calquer interlocutor unha posición contra-
ria á consolidación e mantemento de ENCE e 
ELNOSA na Ría de Pontevedra. 

Esta non foi, non é, unha posición de circuns-
tancias, senón derivada dunha análise profun-
da baseada en criterios de todo tipo (urbanísti-
cos, económicos, industriais, de saúde pública, 
históricos, patrimoniais, etc.) que son os que 
nos fan afirmar que a desaparición destas 
empresas do lugar que ocupan non vai traer 
máis que beneficios para Pontevedra, para a 
súa comarca e para Galiza.

Para o BNG sempre estivo claro que toda a 
nosa actuación política debería ir parella desta 
análise e, xa que logo, debería ter o obxectivo 
de conseguirmos que o complexo industrial 
ENCE-ELNOSA desapareza da súa ubicación 
en Lourizán.

Mantérmonos esta posición non foi doado xa 
que tivemos que enfrontar a oposición pechada 
dunha grande cantidade de axentes. Cómpre 
agora lembrar que fronte a nós está e estivo o 
poder político da Xunta e do PP, encabezado 
primeiro por Fraga e agora por Núñez Feijoo, 
por ficarmos na historia máis recente.

Fronte a nós estivo o poder económico e non 
debemos esquecer as actuacións de José Luís 
Méndez á fronte de CaixaGalicia e os seus 
ataques ao goberno de Pontevedra e a toda 
a sociedade que se opuña a ENCE-ELNOSA.

Fronte a nós estivo o poder mediático con ata-
ques en forma de editoriais, artigos de opinión 
e noticiais publicados desde medios públicos 
e privados.

Fronte a nós estiveron todos os poderes fác-
ticos que traballaron coordenadamente para 
quitar o BNG da alcaldía de Pontevedra.

Agora estamos a recoller os froitos do traballo 
destes anos e cómpre lembrarmos que todos 
e todas colaboramos para acadar unha vic-
toria tan importante: as persoas militantes e 
simpatizantes do BNG que participaron nas 
asembleas que foron fixando o rumbo en cada 
momento; as persoas e entidades que trasla-
daron á sociedade os nosos posicionamentos 
políticos e tamén, por suposto, os compañeiros 
e compañeiras que escollemos para ocupa-
ren postos de responsabilidade e que foron 
aplicando as liñas políticas marcadas pola 
organización.

E cómpre lembrarmos que foi un traballo ben 
feito por todos e por todas, no que demos impli-
cado amplas capas sociais e no que demos 
aproveitado todos os medios e ferramentas 
que tiñamos ao noso alcance.

Mais gañar unha batalla non é gañar a gue-
rra. Gocemos destes días de trunfo, colla-
mos folgos e sigamos a berrar “FÓRA ENCE 
DA NOSA RÍA”, “ADIANTE CO BNG”, “VIVA 
GALIZA CEIBE”

Un trunfo colectivo 

A Xunta non aclara 
se vai facer efectiva 
a sentenza do TS 

O conselleiro Agustín 
Hernández evitou com-
prometerse a facer efecti-
va a sentenza do TS pola 
que se anula o acordo da 
Xunta de 2003 que apro-
bou o Proxecto Sectorial de 
Ence así como as autori-
zacións ambientais integrais 
para consolidala na ría de 
Pontevedra. 

Carme da Silva afirmou que 
con esta “non resposta” o 
conselleiro perdeu unha 
oportunidade magnífica de 
demostrar á sociedade pon-
tevedresa que o PP está 
realmente comprometido 
con que Ence desapareza 
da ría. A este respecto, a 
deputada do BNG denunciou 
a tibieza e ambigüídade do 
presidente da Xunta sobre 
unha posíbel modificación 
da Lei de Costas “colabora-
cionista” con Ence para que 
se poida perpetuar na súa 
ubicación en Pontevedra.

“Vostede hoxe –advertiulle a 
Hernández- tiña que anun-
ciar actuacións contunden-
tes contra a pastera e acla-
rar as palabras de Feijóo, 
máis semella que prefire 
erixirse en defensor dos inte-
reses da empresa fronte aos 
intereses dos veciños e veci-
ñas”. Estas evasivas des-
pertan os peores agoiros, 
pois non é a primeira vez 
que se modifica a lexislación 
ad hoc para os intereses da 
empresa e agora semella 
que pode pasar o mesmo 
a través da modificación da 
Lei de Costas.

Da Silva insistiu en que é moi 
sinxelo acabar cos posicio-
namentos tibios e ambigüos, 

só cómpre que se publique 
no DOG a orde do goberno 
para cumprir a sentenza do 
tribunal Supremo.

 



 

O PP pretende privatizar as estradas galegas 
e estabelecer unha taxa polo seu uso

O PP négase a 
arranxar a estra-
da vella de Marín

O PP votou en contra 
dunha Proposición Non 
de Lei do BNG que insta-
ba á Xunta á realización 
de obras de urxencia 
para a mellora da segu-
ranza viaria e a accesibi-
lidade na PO-546 (estra-
da vella de Marín).

Lembrou Carme da Silva 
que esta actuación é 
unha demanda tanto do 
Concello de Pontevedra, 
como dos numerosos 
veciños e veciñas que 
fan uso desta transitada 
rúa, na que se atopa 
o Centro de Saúde de 
Mollavao, un colexio e 
unhas importantes insta-
lacións deportivas.

O BNG pregunta 
pola ampliación 
do Porto 

O BNG rexistrou no 
Parlamento unha serie 
de preguntas á conse-
lleira do mar sobre os 
riscos que conleva para 
a actividade pesqueira 
e marisqueira  e para a 
calidade das augas da 
ría a anunciada amplia-
ción do porto de Marín, 
que incluiría a constru-
ción de novos peiraos 
e a realización de dra-
gaxes para incrementar 
o calado.

O BNG lembra que son 
centos os postos de tra-
ballo que dependen da 
actividade marisquei-
ra nesta ría, e que a 
cercanía do porto ao 
banco marisqueiro dos 
Praceres debe facer 
estremar a precaución 
á hora de aprobar ou 
desaprobar o proxecto. 

O PP, dentro da súa política agresiva coas maiorías sociais, que está a 
levar a cabo desde o goberno do Estado e desde o goberno da Xunta, 
pretende que teñamos que pagar polas autovías e, mesmo, polas estra-
das de titularidade autonómica.

Así, o goberno do Estado vén de anunciar a súa intención de introdcir 
un novo imposto indirecto ao conxunto da povoación galega mediante 
unha taxa polo uso de determinandas infraestruturas de comunicacións, 
nomeadamente as autovías.

Chove sobre mollado

A día de hoxe Galiza conta coas portaxes das autoestradas de compe-
tencia estatal máis elevadas do Estado, a pesar de que tanto o BNG 
coma o Parlamento galego teñan reclamado a rebaixa ou, no seu caso, 
supresión das portaxes directas actualmente vixentes no noso país.

Pero esta nova agresión do Estado -coa compricidade pasiva da Xunta- 
cae sobre a pretensión do goberno galego de privatizar as estradas de 
competencia autonómica e establecer unha taxa polo seu uso, tal e 
como esta contemplado no título III do borrador do Proxecto de Lei de 
Estradas de Galiza, que Nuñez Feijoo anunciou que ten previsto aprobar 
na presente lexislatura.

Erguerse contra a inxustiza

Resulta evidente que a intención do PP de estabelecer unha taxa polo 
uso de estradas e autovías afectará directamente á propia capacidade 
económica da poboación, polo que compre unha contundente resposta 
por parte da cidadanía, que evite unha nova agresión ao noso país.

O BNG, a través da súa deputada, Carme da Silva, ven de presentar 
unha Proposición Non de Lei na que se esixe: 

1. Que o Estado non se estabeleza ningunha nova taxa nin portaxe nas 
autovías galegas

2. Que se reduzan as portaxes actualmente vixentes nas autoestra-
das galegas competencias do Estado, que son das máis caras do 
estado.

3. Que se retire do anteproxecto de Lei de Estradas calquera referen-
cia ao estabelecemento de novas taxas ou portaxes polo uso das 
estradas galegas.

O anteproxecto de Lei de Estradas contempla o pago

Carme da Silva,
Deputada no Parlamento Galego



 

POLÍTICA MUNICIPAL

Pontevedra

A ponte das correntes: 
unha metáfora da actividade política
O vindeiro martes vaise realizar unha visita á nova Ponte das Correntes para compro-

bar in situ o estado desta nova infraestrutura cuxos traballos están a piques de rematar. 

Ás cinco da tarde, van observar o estado dos traballos o alcalde e outros membros 

da corporación acompañados polo conselleiro de infraestruturas e representantes 

da Xunta de Galiza e da Deputación de Pontevedra, convidados por Miguel Anxo 

Fernández Lores.

Ben está lembrar que o Partido Popular manifestou sempre a súa oposición a esta 

importante infraestrutura tanto a través de declaracións públicas do anterior portavoz 

municipal como poñendo todos os atrancos posíbeis á súa construción. Así, estes 

últimos días asistimos a un espectáculo difícil de cualificar con elegancia na estrea 

como portavoz do PP de Jacobo Moreira, quen quixo pór o Parlamento e o Goberno 

de Galiza ao servizo dos seus intereses partidistas para enganar aos pontevedreses e 

pontevedresas con escusas de mal pagador.

En definitiva, máis unha vez quixeron converter o Parlamento e o Goberno de Galiza 

na Xunta do PP. E máis unha vez trabaron en oso porque o goberno de Pontevedra 

ten os deberes ben feitos, cumpriu sempre cos compromisos que ten asinados e non 

vai decaer na defensa dos intereses do Concello.

A Ponte dos Correntes está pois xa convertida nunha metáfora do xeito de actuar 

politicamente de cada quen na Galiza e que revela o debate real: un BNG que aposta 

por sentar as bases que permitan o desenvolvemento da nosa cidade (e do noso país) 

porque cremos firmemente nas nosas forzas fronte a un Partido Popular que ataca os 

intereses das maiorías sociais e recurta todo o que non se adapta á súa visión espa-

ñolista e neoliberal.

16/5/08 O Concello de 
Pontevedra asina o conve-
nio da Ponte das Correntes 
coa Consellería de Política 
Territorial, sendo conselleira 
María José Caride na que as 
administracións se compro-
menten a pagar o 50% da ponte 
até un total de 3 millóns cada 
unha. Os excedentes correrían 
a cargo do Concello.

21/12/09 Addenda ao anterior 
convenio asinada polo actual 
consellerio Agustín Hernández 
mantendo os compromisos.

30/9/11 Sen reunir a comisión 
de seguimento do convenio, a 
Consellería anula a cantidade 
consignada polos orzamen-
tos da Xunta de 2.190.069,64 
euros para a Ponte das 
Correntes. A través dunha 
modificación de crédito interna 
deixa a cero esa partida.

15/11/11. O Concello entrega á 
Xunta todas as certificacións 
de obra ata un importe de 6 
millóns de euros. Tal e como 
recolle o convenio.

2/12/11. A Xunta reenvía ao 
Concello unha proposta de 
addenda do convenio coa 
seguinte financiación:
2011- cero euros
2012: 427.000 euros
2013: 900.000 euros
2014: 862.000 euros.
O Concello de Pontevedra 
acorda non aceptar a sinatu-
ra desta addenda dado que a 
maior carga do pago da ponte 
recaería no goberno entrante 
da Xunta.

25/04/11. O Conselleiro 
Agustín Hernández anuncia no 
Parlamento que non vai pagar 
o millón de euros que lle ade-
beda ao Concello

26/04/11. O Alcalde solicita 
unha entrevista co Presidente 
do Goberno Galego

Cronoloxía 
dos feitos



Xa funcionan 
os Consellos 
Parroquiais 
Foron constituídos xa  13 
Consellos Parroquiais nas 
15 parroquias do Concello de 
Pontevedra e xa están traba-
llando a bo ritmo.

Os Consellos Parroquiais 
adaptan a súa forma e fun-
cionamento ás características 
de cada territorio para dar 
mellor resposta á nosa reali-
dade territorial e social.

Actualmente traballan en 
dúas liñas. Dunha banda 
priorizan aquelas actuacións 
máis urxentes e que non 
poden agardar e, por outra, 
estan a recollerse neles as 
necesidades de maior cala-
do para elaboraren cadanseu 
Plan Integral de Parroquia.

Iª Xeira do 
Patrimonio 
Celebrouse en Salcedo a I 
Xeira do Patrimonio, unha 
proposta de dinamización 
social e de posta en valor 
do noso patrimonio que foi 
coordenada polo Consello 
Parroquial e a Concellaría 
que dirixe Luís Bará.

Coas Xeiras do Patrimonio 
preténdese difundir, con-
servar e dar a coñecer toda 
a riqueza arqueolóxica, 
medioambiental, arquitectóni-
ca, inmaterial, etc que hai en 
cada unha das nosas parro-
quias e, asemade, utilizalas 
como fonte de riqueza e dina-
mización social.

Dende un primeiro momen-
to obxectivo do Concello 
de Pontevedra foi seguir 
realizándoas nos vindeiros 
meses, obxectivo reforzado 
logo do éxito acadado nesta 
primeira convocatoria.

 

POLÍTICA MUNICIPAL

Pontevedra

Pontevedra exporta o seu modelo urbano
O noso compañeiro César Mosqueira e o Intendente Xefe da Policía 
Municipal desprazáronse a Barbastro convidados pola Deputación de 
Huesca para participar na X Xornada Rete 21 organizada pola Rede 
de entidades locais pola sostenibilidade do Alto Aragón que abordará 
o Camiño Escolar.

César Mosquera explicou que Pontevedra “leva doce anos creando 
espazos urbanos amables e accesibles, sen problemas de tráfico ou 

seguridade para os desprazamentos peonís e en todas as direccións, non só á escola. 
Impulsamos os chamados camiños escolares, pero non como itinerarios protexidos 
dentro dun océano de inseguridade, senón que procuramos eliminar esa inseguridade 
xeral”.

Pontevedra, zona 30
Resultou definitivamente aprobada a limitación de velocidade máxima a 30 km/h en todas 
as vías de titularidade municipal, quer urbanas quer rurais, sen ningunha alegación. 

Esta velocidade máxima pode verse reducida 
cando así o demanden as características do espa-
zo, tal e como acontece nas zonas máis peonali-
zadas do centro urbano.

Nas vías do rural, vai ser un traballo dos consellos 
parroquiais definir a velocidade de cada pista ou 
camiño, cumprindo co compromiso asumido polo 
BNG de pór en marcha estes órganos que se 
corresponden coa realidade da distribución da poboación en Galiza.

O traballo feito na cidade de Pontevedra nos últimos anos amosouse enormemente efi-
caz na minorización de accidentes de tráfico, así como nas consecuencias dos mesmos, 
reduíndose, de xeito moi significativo, as vítimas graves ou moi graves.

O modelo de cidade, do que forma parte a zona 30, converteu a Pontevedra no maior 
referente peninsular en seguranza urbana.

Vai completándose o saneamento do rural
O Concello de Pontevedra está a elaborar proxectos de saneamento de oito parroquias 
do rural por valor de 1.260.464,05 euros. As parroquias beneficiadas serán Mourente, 
Tomeza, Campañó, Santa María de Xeve, Ponte Sampaio, Cerponzóns, Lérez e 
Canicouva. Con estas obras pecharase o saneamento en cinco das parroquias do rural.

Segundo explicou o portavoz do Goberno, o obxectivo é pechar toda a rede de sanea-
mento para que poida entrar en funcionamento de inmediato. As parroquias nas que se 
pechará a rede son Tomeza, Lérez, Ponte Sampaio, Canicouva e Mourente.

Raimundo González explicou que “o Concello poida facer un investimento superior ao 
millón de euros nos tempos que corren, é unha boa noticia”. Lembrou que con esta inver-
sión estanse prestando servizos, contratando obra e xenerando postos de traballo.



O BNG solidarízase 
coa ANPA de Saiar

O BNG mantivo unha reu-
nión con membros da ANPA 
do centro Ocupacional de 
Saiar, á que asistiron o porta-
voz municipal do BNG, Iñaqui 
Fernández e a deputada 
Carme da Silva. Nesa reunión, 
o BNG manifestoulles todo o 
apoio e solidariedade coa loita 
que están a levar en defensa 
do centro.

A problemática deste centro 
ocupacional para persoas con 
discapacidade é que a Xunta 
pretende que os 40 usuarios e 
usuarias da escola teñan que 
aportar o 38,3% do importe 
das pensións ou prestacións 
públicas que reciben en fun-
ción do seu grao de discapa-
cidade. 

Para o BNG a postura da 
Xunta unha medida máis den-
tro das políticas antisociais 
que está a levar a cabo o 
PP, e que afectan de forma 
especialmente grave aquelas 
persoas e colectivos sociais 
que máis o necesitan, o que é 
unha proba máis das políticas 
antisociais do PP, que atentan 
de forma especialmente inten-
sa nos sectores máis desfavo-
recidos da sociedade.

 O BNG lembra que os usua-
rios do centro de Saiar teñen 
dereito aos servizos dos que 
disfrutan debido á súa situa-
ción, e insta á Xunta a mudar 
unha postura  inxusta, que 
afecta a persoas con rendas 
reducidas, e, polo tanto, que  
retire o copago.

 

POLÍTICA MUNICIPAL

Poio

Caldas

O zona do convento e o seu 
acceso convértense nun espazo 
de grande calidade urbana
O Concello de Poio vén de rematar a urbanización e mellora do acceso ao 

convento, unha obra de grande importancia para a posta en valor un dos nosos 

principais referentes artísticos e para mellora a seguranza viaria nunha estrada 

moi transitada.

Até non hai moito o acceso ao convento era complicado: unha estrada estreita, 

de doble sentido de circulación, e cunha banda de aparcamento sen regular, que 

ocasionaba serios transtornos tanto aos veciños e veciñas coma aos visitantes.

A xestión do Concello cos veciños permitíu a ampliación da estrada, dotándoa 

de beirarrúas e zonas de aparcamento. 

Paralelamente, acometeuse unha completa urbanización do vial, dotándoo de 

recollida de pluviais, canalizando o subministro eléctrico, telefónico e de gas, 

e renovando completamente os servizos xa existentes de saneamento, auga e 

alumeado público.

Ademais desta mellora do acceso, acondiciounouse o entorno do convento. O 

adoquinado da calzada, o empedrado das beirarrúas e o alumeado ornamental 

contribuiron a unha mellora significativa na percepción dun dos momumentos 

máis importantes e visitados do concello, como é o convento de Poio.



 

O BNG solicita a reforma integral do 
pavillón da Montesiña

O pavillón da Montesiña precisa con urxencia dunha reforma integral 
que arranxe as graves deficiencias que padece: fungos nas paredes, 
auga amarelenta nas duchas, e frío, moito frío, que obriga aos nenos e 
nenas a realizar as actividades deportivas con abrigo.

Este pavillón, que non tivo ningunha reforma significativa desde a súa 
construción no anos 90, é usado durante oito horas ao día todos os días 
da semana, polo que é necesario e urxente acometer a súa reforma 
integral.  Non sabemos se todas estas deficiencias non son abondo 
para o PP ou se descoñecen a realidade na que se atopan as instala-
cións deportivas do noso concello. O que é claro é que o seu arranxo 
non é unha prioridade para o noso alcalde, que prefire investir os cartos 
na cubrición das pistas de padel e tenis anexas ao pavillón, cando hai 
só un ano a Xunta investiu outros 240.000 euros na construción dunha 
pista de padel cuberta.

 

O BNG esixe que a Xunta manteña o 
proxecto orixinal do Nó pequeno en Curro

O Nó pequeno de Curro, na PO-531, a carón da igrexa, é un dos puntos 

máis perigosos de toda a estrada debido a elevado tránsito tanto de 

peóns como de vehículos que soporta. 

O proxecto aprobado pola Xunta de Galiza no seu día e pendente de 

execución foi froito de combinar as solucións técnicas coa negociación 

cos representantes políticos e veciñais para acadar a solución máis 

segura. Neste proxecto soterrábase o tránsito de paso, deixando unha 

rotonda a nivel, tanto para a circulación do tráfico local como, sobre 

todo, para que a grande candidade de persoas que se moven a pé nese 

entorno o poidan facer con total seguridade.

A Xunta non comezou aínda as obras porque está a reformar o proxec-

to para rebaixar o seu custe. Pero nin o BNG nin os veciños e veciñas 

imos aceitar que se rebaixe a seguridade e se poña en risco a vida das 

persoas. Neste sentido, o BNG vén de presentar diversas iniciativas 

tanto no concello de Barro coma no Parlamento Galego para que se 

execute a obra tal e como está prevista e orzamentada, sen introducir 

modificacións substanciais a respecto do proxecto pactado coas forzas 

políticas e sociais.

POLÍTICA MUNICIPAL

Fernando Herrero, 
Portavoz Municipal do BNG

Xosé Manuel Fdez. Abraldes
Portavoz Municipal do BNG

Bieito Lobeira xunto ao  ao Portavoz do 
BNG, Fernando Herrero, e o Presidente 
da asociación de naseiros “Alvedosa”, 
Antonio Ávarez

O BNG demanda 
solucións para o 
porto de Arcade

O BNG, a iniciati-

va de Bieito Lobeira e 

Carme da Silva levou 

ao Parlamento a nece-

sidade de acometer as 

melloras no porto de 

Arcade que demandan 

os propios mariñeiros. 

En concreto reclámase 

a reposición do alumea-

do que leva dous meses 

sen funcionar, e que 

está a ocasionar serios 

prexuizos á xente do 

mar (roubos de gasolina 

e mesmo dunha embar-

cación) e o arranxo dos 

problemas de amarre da 

flota pesqueira.

É paradóxico que men-

tres existen prazas 

baleiras no pantalán de 

embarcacións deporti-

vas, barcos pesqueiros, 

que pagan as corres-

pondentes taxas portua-

rias, teñan que amarrar 

noutras zonas porque o 

espazo habilitado para 

as embarcacións pes-

queiras está  completo.

Soutomaior

Barro



O BNG esixe a 
dimisión do alcalde, 
imputado en graves 
delitos contra a 
Facenda Pública

O BNG vén de esixir a dimi-
sión do alcalde de Portas, 
Roberto Vázquez, imputado 
polos delitos de falsidade en 
documento mercantil e contra 
a facenda  pública.

Mentres se lle piden sacrificios 
e se lle aplican recortes á 
cidadanía, o alcalde de Portas 
está imputado por falsificar 
documentación para evitar 
pagar impostos e defraudar a 
Facenda.

O BNG, a través do seu porta-
voz municipal, Arturo Fontán, 
esiixe a dimsión de Roberto 
Vázquez ou, no seu defecto, 
o seu cese por parte do PP, 
xa que a súa actuación está a 
causar un grave dano á imaxe 
do concello.

Recentemente, o  grupo de 
goberno do PP aprobou unha 
suba do 148% na taxa muni-
cipal da auga, do 186% na do 
lixo, e do 30% no imposto de 
circulación, ademais de crear 
novas taxas.  

Que credibilidade ten o PP 
para esixirlle un esforzo tan 
importante aso cidadáns e, ao 
mesmo tempo, avalar que un 
cargo político como o alcalde 
de Portas estea imputado por  
defraudar á Facenda Pública?

O BNG considera que Portas 
non se merece un alcalde así, 
e que a súa dimisión ou cese é 
unha condición necesaria para 
que se poida reconducir a pro-
funda situación de deterioro 
das institucións de goberno do 
concello de Portas.

O PP ten dúas opcións: ou 
cesa a Roberto Vázquez ou é 
cómprice das súas actuacións 
delictivas.

 

POLÍTICA MUNICIPAL

Moraña

Portas

O BNG marca o ritmo político 
no Concello
Desde o comezo do actual mandato municipal dúas cousas quedan ben claras 
no concello de Moraña: por unha banda a soidade, submisión e incapacidade 
política do PP e, pola outra, o dinamismo da acción política do BNG que con-
seguíu que se aprobasen todas as iniciativas que leva presentado, ben por 
unanimidade, ben co único voto en contra do PP.

No último pleno aprobáronse catro mocións do BNG: 

•	 Solicitar da Xunta que decrete oficialmente a concentración parcelaria 
naquelas parroquias que a teñan solicitado, xa que é un instrumento nece-
sario para conseguir unha ordenación da superficie agraria que permita un 
uso adaptado ás necesidades agrícolas e forestais de cada zona.

•	 Instar á Xunta a que exerza as súas potestades en Novagaliciabanco para 
que os centros de persoas afectadas polas participacións preferentes 
poidan recuperar inmediatamente os seus aforros e, ao mesmo tempo se 
solicite do Banco de España e da Comisión do Mercado de Valores que 
depuren as responsabilidades dos executivos e directivos das entidades 
dinancieiras que impulsaron e cometeron o fraude masivo aos pequenos 
aforradores.

•	 Instar á Xunta a manter o servizo de axuda no fogar, mantendo o financia-
mento dos gastos derivados da prestación do Servizo de Axuda no Fogar, 
contribuíndo economicamente ao mantemento da totalidade dos servizos 
sociais comunitarios, e non incrementando a participación económica das 
persoas usuarias no custe do servizo.

•	 Elaboración dunha ordenanza de xestión integral dos residuos e crea-
ción dun punto limpo, no que os veciños e veciñas poidan depositar os 
refugallos que non poidan ser tratados co lixo domiciliario.

Marcos Suárez
Portavoz Municipal do BNG



 

POLÍTICA MUNICIPAL

Erundina Louro e 
Valentín Varela na 
rolda de prensa

Ana Pontón, 
Portavoz Parlamentar do BNG

O BNG acusa á 
Xunta de adxudicar 
a dedo a xestión do 
Parque Arqueolóxico 
de Campo Lameiro 
a unha empresa 
vinculada ao PP 

O Parque Arqueolóxico da 

Arte Rupestre de Campo 

Lameiro, que abríu as 

súas portas o pasado ano, 

é un proxecto moi impor-

tante para a posta en valor 

do noso patrimonio, onde 

a Xunta de Galiza investíu 

unha importante cantidade 

de fondos públicos.

A Consellería de Cultura 

desbotou no seu momento 

a xestión directa, a pesar 

de ser a máis vantaxosa 

e xusta socialmente, e a 

súa xestión foi adxudicada 

mediante concurso públi-

co a unha empresa que 

deu en quebra. 

Diante desta situación, en 

vez de recuperar a xestión 

directa  ou convocar un 

novo concurso, a Xunta 

optou por subrogar o con-

trato a outra empresa. 

Curiosamente, creada o 

pasado 1 de xaneiro e 

vinculada a cargos do PP.

A Lama

Cotobade - Campo Lameiro

O BNG esixe a dimisión do alcalde, Jorge Camba, por 
déspota e por levar o Concello á ruína.

A Portavoz municipal do BNG, Erundina Louro, e o responsábel Local, Valentín 
Varela, compareceron en rolda de prensa para anunciar que o BNG vai presen-
tar unha moción de reprobación dun alcalde que, cunha incompetente xestión, 
levou á quebra ao concello d’A Lama.

A grave situación económica que atravesa o concello tornouse dramática co 
rexeitamento do Ministerio de Facenda ao plan de axuste presentado polo 
Concello. Isto vai supoñer xa de principio a intervención do Concello e o 
embargo do 50% dos ingresos procedentes do Estado para o vindeiro ano. 
Con este brusco recorte dos ingresos  o concello non poderá facer fronte nin 
siquera ao gasto corrente, por non falarmos dos servizos sociais, da factura 
eléctrica, do mantemento do colexio e o centro saúde, ou do arranxo da rede 
viaria, que se encontra nun estado lamentábel.

Diante desta dramática situación, o Alcalde recurre, coma sempre, ao seu 
carácter autoritario e antidemocrático, negándolle a palabra á portavoz do 
BNG no Pleno municipal. O BNG insta ao PP a cesar a Jorge Canda tanto pola 
súa nefasta xestión como por dignidade e hixiene democrática. Porque ese 
individuo non é digno de representar ás veciñas e veciños d’A Lama. 

O BNG acusa á mancomunidade “Conca do Lérez” de falta 
de transparencia e pluralismo

O recentemente constituido consorcio “Conca do Lérez”, formado polos con-
cellos de Forcarei, Cerdedo, Campo Lameiro e Cotobade nace eivado, sen 
obxectivos claros e definidos e cunha evidente falla de pluralismo ao impedir a 
presenza do BNG na asemblea do ente.

Fica claro, non obstante, que esta “agrupación de concellos” non vai solucionar 
os graves problemas que temos. E non o vai facer, entre outras cousas, porque  
non se plantexa que é necesario e imprescindíbel un cambio no sistema de 
financiamento municipal que teña en conta a dispersión e avellentamento da 
nosa povoación, nin se plantexa esixirlle á Xunta e á Deputación que cumpran 
coas súas obrigas á hora de garantir os servizos á poboación.



Folga Xeral e 1º de maio
O BNG organizou charlas informativas para 
explicar a crise económica e a reforma laboral do 
PP e participou activamente na manifestacións  
convocadas pola CIG con motivo da Folga Xeral 
e do 1º de maio. Fíxoo cunha mensaxe clara: 
“Actuemos! É tempo de respostas. O goberno 
do PP agrede as traballadoras e traballadores. 
Agrede a Galiza”, que sintetiza perfectamente 
a necesidade de acción para frear as políticas 
antisociais e antigalegas do PP.
 

Folga Estudantil
Galiza Nova convocou unha folga no ensino 
público para denunciar os recortes anunciados 
polo goberno español que afectarán de forma 
moi grave ao ensino público, que verá deteriora-
da a súa calidade.
Entre as consecuencias do decreto está a redu-
ción de profesorado, o incremento de número 
de alumnos por aula e a abusiva suba das taxas 
académicas.  

Encontro cos axentes económicos 
e sociais de Pontevedra 
O BNG organizou un encontro cos axentes 
económicos e sociais de Pontevedra (orga-
nizacións empresariais, sindicais e veciñais) 
para explicarlles a nos aposta por unha 
banca pública galega.
O acto, moi participativo, contou coas inter-
vencións do alcalde de Pontevedra, Miguel 
Anxo Fernández Lores, o catedrático de 
Economía Aplicada da USC, Xavier Vence, e 
o Portavoz do BNG no Congreso e candidato 
á Presidencia da Xunta de Galiza, Francisco 
Jorquera
 

ACTIVIDADE POLÍTICA



PONTEVEDRA

•	 Xornada de Formación de Galiza Nova.
Venres 11 de maio ás 19 h. no Local Comarcal do BNG, coa participación 
de Francisco Rodríguez, membro do Consello Nacional do BNG.

CALDAS
    
Acto Político
sobre as Participacións Preferentes 
e outros produtos de aforro emitidos 
por Caixanova e outras entidades 
bancarias.
Venres 11 de maio ás 20:30 h. na Biblioteca 
Pública, coa participación de Iñaqui Fernández 
Zárraga, Portavoz do BNG en Caldas, e Henrique 
Viéitez, deputado do BNG e membro da Comisión 
de Economía do Parlamento Galego.

SOUTOMAIOR

•	 Acto Político 
en defensa da Sanidade Pública.
Venres 11 de maio ás 21:15 h. no Centro Social “Abrente” de Arcade, 
coa participación de Fernando Herrero, Portavoz do BNG en Soutomaior, 
e Manolo Moreira, membro da Plataforma SOS Sanidade Pública e da 
Executiva Nacional do CIG-Saúde.

AXENDA POLÍTICA

17 maio
MANIFESTACIÓN 
NACIONAL 
EN DEFENSA DO IDIOMA
Xoves 17 ás 12 h. 
na alameda de Santiago de Compostela
Sairán autobuses ás 10:30 h. do Pavillón dos 
Deportes de Pontevedra. Anótate no BNG ou na CIG



Convención Nacional
Domingo 13 de maio ás 12 horas

Palacio de Congresos de Santiago


