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Cerdedo-Cotobade
BOLE TÍN MUNICIPAL DO BNG

Veñen de cumprirse tres anos desde as últimas 
eleccións municipais nas que o BNG volveu ao 
consistorio. Tres anos nos que parou o mundo cunha 
pandemia que nos obrigou a confinarnos na casa e 
tivo dramáticas consecuencias en vidas humanas e 
que deixou un forte pouso na saúde e na economía. 
Soubemos facerlle fronte con responsabilidade e un 
compromiso envexábel, demostrando que somos quen 
de afrontar solidariamente os momentos máis duros.

Pero a pesar da pandemia, no BNG seguimos traballando 
e propoñendo alternativas a todos aqueles problemas 
aos que nos enfrentamos como pobo. E fíxémolo da 
única forma que sabemos, con seriedade, honestidade, 
rigor e con vontade de chegar a acordos polo ben dos 
nosos veciños e veciñas.

Non sempre foron posíbel os acordos, e dos que houbo, 
boa parte están no caixón do alcalde, sen cumprir.

Nestes tres anos tan atípicos, realizamos 72 reunións coa 
veciñanza e con distintas entidades sociais do concello, 
13 actos públicos, para informar de temas que nos afectan 
a todas e todos (suba da luz, eólicos...), 42 mocións, das que 
20 foron aprobadas, e 67 preguntas, 16 rogos e 8 propostas 
en pleno. Son cifras que falan dun ritmo frenético de 

traballo, sempre en contacto coa veciñanza e co ánimo 
de aportar solucións aos seus problemas. Podemos dicir, 
sen medo a esaxerar, que non houbo problema no noso 
concello ao que non lle propuxésemos unha alternativa 
para solucionalo. E así seguiremos.

Espíritu de San Xusto

Estamos nun momento onde axexan sobre os nosos 
montes grandes ameazas, cos macro proxectos 
eólicos e coa Lei de Montes que pretende arrebatarlle 
á veciñanza o monte comunal. Pero no noso concello 
sabemos ben o que é enfrontarse aos poderosos para 
defender o que é noso. Fixoo a veciñanza nos anos 90 
na  loita da carballeira do San Xusto e seguindo con ese 
espiritu farémolo agora diante desas ameazas.
 
Hoxe, no BNG, somos un grupo cohesionado e 
comprometido que nos permite estar totalmente 
achegados ás necesidades da nosa veciñanza. Un 
coñecemento e unha capacidade de traballo que, co 
voso apoio, nos permitirá afrontar estes novos retos 
con optimismo.  

O noso concello merece máis. Merece presente e merece 
futuro. Con vós, outro Cerdedo-Cotobade é posíbel.

Honestidade, diálogo, seriedade e rigor, señas de identidade do traballo do BNG

Outro Cerdedo-Cotobade é posíbel
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NA CARBALLEIRA DE SAN XUSTO, EXEMPLO DA LOITA DOS VECIÑOS E VECIÑAS  DE SAN XURXO NA DEFENSA DO MONTE COMUNAL
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Hai xusto un ano pechaba a sucursal que Abanca tiña en 
Carballedo, coas conseguintes consecuencia negativas 
tanto para os veciños e veciñas como para os negocios. 
Carballedo ficaba así sen un servizo básico e perdía un 
cachiño máis a súa capitalidade.

Abanca, rescatada cos cartos de todos e todas en 2008, 
non só non devolveu nin un euros dos 9.000 millóns de 
euros que recibíu no rescate, senón que se apresurou a 
despedir persoal, pechar sucursais e deixar sen servizo a 
miles de persoas en todo o país. E fíxoo coa complicidade 
da Xunta, que non só non impedíu estes peches, senón 
que a premiou con 2,5 millóns de euros de cartos públicos 
e unha universidade privada.

O VALOR DA PALABRA DE CUBELA

E mentres Abanca nos deixaba sen caixa, o alcalde 
Cubela anunciaba a bombo e platillo que ía retirar -como 
lle demandaba o BNG- as contas municipais da entidade 
bancaria. Non o fixo. Anunciou tamén que había unha 
entidade bancaria interesada en abrir unha sucursal en 
Carballedo. Pasou case un ano, e nada de nada.A realidade 
é que os feitos brillan pola súa ausencia.

O peche da oficina bancaria de Carballedo forma parte 
dunha serie de agresións que a Abanca está facendo 
con todos e todas nós.  En primeiro lugar a exclusión 
económica, cos abusos que sofren as persoas con menos 
recursos e maiores dificuldades para poder pagar as 
abusivas comisións e taxas polos máis variados servizos.

En segundo lugar a exclusión xeográfica, alonxando os 
servizos das persoas, que esixen desprazamentos moitas 
veces inasumíbeis para as persoas máis dependentes.

E en terceiro lugar a exclusión tecnolóxica, pois o peche 
da oficina acelera o proceso de implantación da banca 
dixital que exclúe a amplísimos sectores da poboación, 
en concreto ás persoas maiores..

Cerdedo-Cotobade é, a día de hoxe, un dos 
poucos concellos que está en “zona de som-
bra”, é dicir, nos que os servizos de emerxen-
cia tardan en chegar máis de 20 minutos des-
de que son avisados. É algo que non se pode 
consentir, porque estamos falando non xa de 
bens que se perden senón tamén do risco que 
isto supón para as vidas humanas.

Na actualidade o parque de bombeiros de 
Ribadumia dá servizo a Cotobade e o parque 
do Deza a Cerdedo. En Cotobade o parque de 
Ribadumia tardaría máis de 60 minutos en 
chegar á parte media, un tempo excesivo que, 
en caso de incidentes graves pode ter conse-
cuencias dramáticas. 

Pedimos un novo parque de 
bombeiros que permita un 
tempo de resposta máximo 
de 20 minutos

A veciñanza, o pequeno empresariado e as entidades 
sociais necesitan, con urxencia, contar con internet de 
alta velocidade, un servizo a día de hoxe básico e do que 
carecen amplas zonas do noso concello. 

Neste sentido, é lamentábel o desleixo e abandono da 
Xunta, que, mentres os concellos limítrofes teñen acceso 
á fibra dende hai anos na totalidade do seu territorio, en 
Cerdedo-Cotobade nin tan sequera hai previsión de que 
se complete a curto prazo.

O BNG considera urxente que a fibra óptica chegue a 
todo o territorio para  garantizar un acceso de calidade 
a internet, sobre todo agora cando moitas familias 
precísano por motivos laborais, educativos e para 
garantir a competitividade das pequenas empresas e 
produtores locais.

Ernesto Filgueira lembra que o BNG leva desde 2019 
levando o tema de xeito reiterado ao Concello, e 
comprometeuse a seguir insistindo até conseguir a 
completa implantación da fibra óptica en todo o termo 
municipal. 

Emprazamos ao alcalde a abordar esta situación  con 
máxima urxencia e instarémolo a presionar tanto á Xunta 

como ás instaladoras para que a fibra óptica chegue 
axiña a todo o concello, e así reverter o que tristemente é 
unha realidade: que neste ámbito Cerdedo-Cotobade vai 
no vagón de cola dos concellos da nosa contorna.

Solución aos problemas de cobertura

Ademais, Filgueira solicita ao alcalde que presione 
para poñer fin aos problemas de cobertura que se dan 
en disitintos puntos do concello, e que afectan tanto a 
internet como a telefonía móbil e televisión 

Filgueira esixe a Cubela que presione á Xunta e ás empresas 
instaladoras para que a fibra óptica chegue a todo o concello

O BNG pedíu a creación de dúas areas para 
autocaravanas, unha en Cerdedo e outra en 
Carballedo, para que non perdamos unha 
grande oportunidade para atraer turismo de 
calidade.

Ernesto Filgueira fixo súas as recentes pala-
bras do Presidente da Asociación Galega de 
Autocaravanas cando afirmaba que “Galiza 
é un paraíso para este ámbito tan especia-
lizado ao ofrecer un turismo tranquilo, non 
masificado, en espazos abertos, en pleno 
contacto coa natureza e ubicados en lugares 
próximos a núcleos onde poidan repor servi-
zos e bens de consumo”. 

Cabe salientar que as reservas de viaxeiros 
internacionais e principalmente estatais que 
se moveron o pasado verán en autocaravana 
e furgonetas cámper medraron na Galiza un 
200%, e Cerdedo-Cotobade non pode quedar-
se atrás do que é xa unha corrente turística 
consolidada e en auxe.
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Aparcamentos para 
autocaravanas en 
Cerdedo e Carballedo

Carballedo queda sen sucursal bancaria, 
ante a complicidade e o beneplácito da Xunta do PP 

O noso patrimonio histórico, cultural e natural é un dos elementos 
maís importantes que temos de cara a desenvolver un turismo de 
calidade, que deixe retorno económico no noso concello. 

Pero para logralo é fundamental manter todos estos elementos en bo 
en estado de conservación e divulgalos axeitamente, algo que, por 
desgraza, non se está a facer desde o goberno municipal.

Petróglifos

A riqueza da arte rupestre nas terras de Cerdedo e Cotobade non deixa 
lugar a dúbidas. Topónimos como “Laxe das Ferraduras”, “Lombo da 
Costa”, “Portela da Laxe”, “Laxe das Coutadas”, “Laxe do Cuco”, “Portela 
da Cruz”, “Laxe das Rodas” ou “Porteliña da Corte”, falan da grande ri-
queza de gravados rupestres que ten o noso concello, e que o conver-
ten nun dos máis importantes de Galiza.

Este rico e valioso patrimonio debe ser protexido e divulgado, apro-
veitando o seu potencial como elemento de dinamización económica 
e cultural, garantindo a súa preservación e un bo estado de conserva-
ción, algo que na actualidade deixa moito que desexar, polo desleixo 
absoluto da Xunta do PP e a pasividade de Cubela á hora de grantir o 
seu coidado, protección e promoción.

Roteiros

Contamos no noso concello con importantes sendas para gozar da 
natureza, non sempre convenientemente sinalizadas nin conserva-
das. No BNG levamos tempo alertando do perigo que supoñía algunha 
delas. De feito en outono de 2021 pedímoslle ao alcalde que lles pres-
tase atención ao seu mantemento, xa que algunha mostraba signos de 
evidente perigosidade. O alcalde fixo ouvidos xordos e en maio deste 
ano tivemos a desgraza de ter un ferido grave polo mal estado dunha 
das rutas. Non pode haber peor carta de presentación para un concello 
que ten na natureza a súa mellor carta de presentación. 

Turismo verde
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Cubela neste tema navega entre 
dúas augas, pero a presión social 
e política do BNG fixo que se 
tivese que pronunciar contra unha 
política eólica agresiva que afecta 
directamente ao noso concello.

Trátase a todas luces de proxectos 
aberrantes polas súas dimensións e 
polo xeito de tramitación, de costas 
ás comunidades locais e á veciñanza 
das zonas afectadas. 

Na práctica constitúe un proxecto 
de industrialización do monte, que 
responde a un modelo agresivo, 
depredador dos recursos naturais, 

que favorece os intereses lucrativos 
das empresas promotoras e que 
vai causar graves perxuicios 
no territorio: na paisaxe, nos 
usos tradicionais do medio, nos 
recursos hídricos e mananciais de 
abastecemento de auga, no valor 
do chan incluido na poligonal, nas 
espectativas como zona residencial 
ou turística, e na calidade de vida 
da veciñanza, que se verá afectada 
polo ruído, a intrusión visual, a 
contaminación lumínica ou o efecto 
sombra.

Outro modelo eólico, galego, xusto e 
sustentábel, é posíbel
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DESFEITA DO TERRITORIO. Para  a 
instalación dos muíños previstos de case 
200 metros de altos (tres veces o tamaño 
das torres da catedral de Santiago) é 
necesario crear grandes vías de acceso, 
con importantes movimentos de terra e con 
posíbel afectación ás reservas de auga.

PERDA DE VALOR DOS TERREOS.  Ademais 
do que ocupen os muíños, créase ao seu 
redor unha zona de centos de hectáreas 
para aproveitamento eólico. Unha ampla 
zona no que non se poderá facer nada, coa 
conseguinte perda de valor.

NULOS POSTOS DE TRABALLO. Os mega 
parques eólicos causan un importante 
impacto no territorio, pero apenas deixan 
beneficios. No concello de Muras, onde hai 
máis muíños eólicos instalados de todo 
o estado, creáronse unicamente posto e 
medio de traballo.

OS BENEFICIOS PARA OS PETOS DAS 
EMPRESAS EÓLICAS. Máis do 95% dos 
beneficios xerados polo noso vento van 
parar a mans das empresas e da comunidade 
de Madrid, que é onde estas tributan. No 
territorio non queda practicamente nada e 
nós seguiremos pagando a luz máis cara, 
ao ter que pagar tamén o transporte da 
electricidade.

FRAGMENTACIÓN DE PROXECTOS PARA 
SORTEAR A LEI. Tanto estos proxectos, 
como outros que amenazan o noso territorio 
son, na práctica, un único macro-proxecto, 
xa que comparten infraestruturas, 
subestacións eléctricas e liñas de alta 
tensión. Tramítanse por separada única 
e exclusivamente para que non teña que 
haber un estudo de impacto ambiental que 
inclúa toda a afectación real.

As claves do espolio eólico

Estamos a vivir un bom eólico sen precedentes, que 
ameaza todo o noso concello e que, se non o evitamos, 
terá graves consecuencias para todos e todas.

No BNG estamos a favor da enerxía eólica. Dunha enerxía 
eólica planificada, respetuosa co medio ambiente, que 
non afecte negativamente  aos veciños e veciñas, que 
conte coa súa opinión, e que unha parte substancial 
dos beneficios en vez de encher os petos das grandes 
eléctricas, serva para crear riqueza e traballo no entorno.

Pero nada diso se dá nos proxectos que nos amenazan 
(Porto Vidros, Campo das Rosas, Os Cotos, Rula...). Desde 
que tivemos coñecemento da intención de encher o 
noso concello de grandes muíños de vento, cos seus 
correspondentes accesos, transformadores, liñas de 
media e alta tensión e unha poligonal inmensa, de centos 
de hectáreas nas que todo o terreo será declarado como 
industrial para uso eólico, e nas que non se poderá facer 
nada, o BNG púxose a estudar polo miúdo os proxectos 
e a alegar, ao tempo que impulsou mobilizacións e 
participou en todas aquelas que se convocaron.

CHARLAS E ENCONTROS 
INFORMATIVOS: Carballedo, Borela, 
Cerdedo, Pedre, Cuíña

ACTOS REIVINDICATIVOS: 

• Andainas reivindicativas contra 
o PE dos Cotos polo Monte do 
Sistalto (Borela-Rebordelo e 
contra os Parques eólicos de 
Porto Vidros e Campo das Rosas, 
en Pedre.

• Concentracións en Carballedo, 
Cerdedo e diante da delegación 
da Xunta en Pontevedra 

• Manifestacións en Santiago con 
motivo do Día Internacional do 
Medio Ambiente

MOCIÓNS NO CONCELLO: Varias 
iniciativas contra os parques eólicos 
dos Cotos, Campo das Rosas e Porto 
Vidros.

ALEGACIÓNS DO BNG. Parque eólico 
dos Cotos, Campo das Rosas, Porto 
Vidros, Siroco, Tramontana, Pedra 
Longa e Rula

INICIATIVAS NO PARLAMENTO: 
Contra o P.E. dos Cotos; contra o P.E 
de Campo das Rosas e Porto Vidros 
e outras de carácter xeral debido á 
afección de liñas de alta tensión, 
poligonais, subestacións...

EN DEFENSA DA TERRA. NON AO ESPÓLIO EÓLICO Iniciativas 
impulsadas ou 
apoiadas polo BNG

REUNIÓN EN PEDRE

O DEPUTADO LUÍS BARÁ COA VECIÑANZA DE CUÍÑA

MANIFESTACIÓN EN SANTIAGO DE COMPOSTELA



6

En novembro de 2019 o Pleno do Concello aprobou -sen o apoio do PP- 
unha moción do BNG para que a Deputación acometese unha reforma in-
tegral da estrada de Almofrei. En xuño de 2021, a Deputación redactou un 
proxecto de perto dun millón de euros que daría solución aos problemas 
existentes nesa estrada e para o que era necesario que o Concello puxese á 
disposición os terreos necesarios para executar a obra. Trala presión reci-
bida o alcalde parece que fixo entrega das parcelas para que a Deputación 
poida licitar a obra.

Fondós-Bugarín

Tamén en setembro de 2019 solicitamos a mellora integral deste treito de 
estrada, para o que era preciso que o alcalde ceda á Deputación os terreos 
necesarios. Algo que acaba de facer ano e medio despois.

N-541 en Calvelo

A N-541 en Calvelo é, sen lugar a dúbidas, o treito da estrada que máis pro-
blemas de mobilidade e seguridade viaria ten no noso concello. Desde o 
primeiro momento plantexamos a adopción de medidas urxentes nunha 
estrada onde os veciños e veciñas se xogan a vida diariamente. 

Levamos o tema a pleno, convocamos unha concentración coa partici-
pación do noso deputado no Congreso, Nestor Rego, levamos ao tema ao 
Congreso e solicitamos partidas específicas nos orzamentos do Estado, 
e instamos á sub-delegado do goberno a que mediase para se acometese 
esta obra tan necesaria e urxente. En concreto demandamos a creación 
dun paso elevado que permita a comunicación seguro entre os dos lados 
de Calvelo, un carril de incorporación dirección Ourense, á altura do café 
Obelix, e unha plataforma peonil paralela á estrada que permita o acceso 
seguro até Tenorio

Ernesto Filgueira propón mellorar 
a recollida e o tratamento dos residuos domésticos

No Pleno do Parlamento Galego celebrado o pasado 
13 de xullo, o PP votou en contra dunha iniciativa 
do BNG para poñer fin á falta de medios e mellorar a 
atención primaria da nosa area sanitaria.

Na iniciativa, o BNG instaba á Xunta a dotar dunha 
atención sanitaria digna aos centros sanitarios, no 
noso caso Cerdedo, Carballado e Tenorio mediante a 
cobertura permanente do persoal do centro de saúde 
e a súa substitución en caso de permisos, baixas e 
vacacións. 

Desde o BNG demandamos tamén a cobertura do ser-
vizo de pediatría, e animamos á veciñanza a conti-
nuar coa loita en defensa da sanidade pública.

O PP se opón a que Cerdedo 
Cotobade conte cunha atención 
sanitaria digna 
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Ernesto Filgueira demandou do goberno municipal mello-
rar un servizo, como o de recollida e tratamento dos resi-
duos, que a día de hoxe deixa moito que desexar. a día de 
hoxe, Cerdedo-Cotobade é, de feito, un dos concellos da pro-
vincia nos que vai máis lento na extensión da compostaxe, 
un elemento fundamental se queremos cumprir coa lexis-
lación galega, estatal e europea. 

Entre as propostas que fixemos están: 

• A redacción, nun prazo de 3 meses, dun estudo munici-
pal que planifique a ubicación das “illas” dos colectores 
de recollida selectiva nas parroquias e optimice a reco-
llida dos residuos.

• Segundo o que se desprenda dese estudo deseñar e 
executar a construción das illas necesarias e/ou com-
pletar as existentes cos colectores que falten antes de 
que remate o 2022. 

• Realizar campañas de limpeza e hixienización dos co-
lectores de lixo. 

• Desenvolver unha campaña local en favor da compos-
taxe, organizando cursos de formación e entregando 
composteiros individuais, se for preciso.

Unha mobilidade segura
Un dos ámbitos nos que máis incidimos nestes tres anos que levamos de 
mandato foi na seguridade viaria e na accesibilidade. Demandando do al-
calde que puxera a disposición da Deputación os terreos necesarios para a 
mellora integral dalgunhas das vías provinciais que precisan unha reforma 
integral, e levando ao Congreso dos deputados a demanda de melloras na 
N-541 ao seu paso polo noso concello.

Estrada de Almofrei

Outras demandas para 
mellorar a seguridade viaria 
e a mobilidade

• Mellora da seguridade vial na N-541 
nas travesías de Tenorio, Viascón e 
A Longa de San Xurxo, así como os 
accesos a Cutián, o Cádavo e leste de 
Cerdedo

• Mellora das travesías de Vilanova, 
Xesteira, Pazos Famelga e 
Augasantas.

• Promover o uso da bicicleta, 
construíndo carrís bicis nas 
travesías e nas estradas 
autonómicas e provinciais

Co obxectivo de promocionar a cultura, arte e artesa-
nía de cerdedo-Cotobade, o BNG levou ao pleno unha 
proposta para habilitar un espazode uso compartido 
na feira do venres de A Chan, no que artesáns e artis-
tas locais poidan amosar e promocionar o seu traballo 
e darse a coñecer entre a veciñanza.

Axudar á xente da creación, a arte e a cultura é axu-
darnos como comunidade e unha plataforma coma a 
que propoñemos pode xerar, con pouco custo, as si-
nerxias necesarias para que este sector case sempre 
esquecido, atope unha vía de desenvolvemento que 
co tempo repercutiría na visibilidade e promoción do 
noso propio concello

O BNG propón habilitar un 
espazo para a promoción 
da cultura local na feira dos 
Venres de Carballedo

• Incremento da partida do 
orzamento municipal para servizos 
sociais e axuda no fogar. Aprobada

• Reforma do pavillón municipal. 
Emenda presentada aos orzamentos 
da Xunta, votada en contra polo PP

• Defensa das comunidades de 
montes en man común 

OUTRAS INICIATIVAS 
PRESENTADAS POLO BNG

CONCENTRACIÓN EN CERDEDO

O DEPUTADO NO CONGRESO, NESTOR REGO, PARTICIPOU 
NA CONCENTRACIÓN DEMANDANDO MELLORAS NA N-541

Retirada simboloxía fascista

Á segunda foi a vencida. Despois de que 
en 2020 o PP rexeitase a iniciativa do BNG 
para eliminar a simboloxía franquista do 
espazo público de Cerdedo-Cotobade, o 
pleno de novembro de 2021 deu luz verde a 
outra iniciativa do BNG no mesmo sentido.

O BNG insta ao alcalde a que cumpra co 
acordo plenario, por compromiso coa me-
moria histórica e por hixiene democrática.



O momento político e social está marcado pola crise da 
inflación de prezos
Si, é tremendo. Desde o goberno español botan a culpa á 
guerra de Ucraína mais os datos indican que non é así: 
ese é un factor máis, pero o problema xa viña de antes. 
A inflación está desbocada e provoca empobrecemento 
social. E vemos que Sánchez defende, neste contexto, máis 
gasto militar e máis sancións a Rusia, que se demostraron 
ineficaces e cuxas consecuencias pagamos a poboación 
da Unión Europea. É absurdo. 

O BNG está a ser moi crítico coas últimas actuacións do 
Goberno español
Non nos deixa outra opción. Nós somos unha forza políti-
ca seria e temos un criterio: goberne quen goberne, imos 
defender e poñer por diante os intereses do pobo galego. 
Cando un goberno incumpre ou discrimina a Galiza, sexa 
da cor que sexa, imos denuncialo. Por outro lado, decla-
racións como a do presidente Sánchez co tema de Me-
lilla son lamentábeis. Preocúpame ver como o goberno 
PSOE-Podemos está a desmobilizar e desilusionar o voto 
progresista no Estado e poñéndolle a alfombra vermella á 
dereita. 

O BNG está a defender na rúa e nas institucións medidas 
contra a crise
Nós temos moi claro que é urxente axudar ás familias, ás 
pequenas empresas, ás persoas autónomas. E para axudalas 
non serven parches de 200 € nin baixadas de 20 céntimos 
nos carburantes. A situación socioeconómica é preocupan-
te e fai falta conciliar medidas urxentes de conxuntura con 
medidas estruturais, de fondo. En Galiza, ademais, xúntase 
a suba de prezos coas consecuencias do problema principal 
que temos: o espolio económico dos nosos recursos. Temos 
que facernos valer e ser donos, como país, dos nosos recur-
sos para poñelos ao noso favor. 
.
Mudou algo coa entrada de Rueda como presidente galego?
Nas políticas da Xunta, nada. É puro continuísmo: cero 
competencias novas para Galiza, cero peso político no Es-
tado, cero defensa dos intereses galegos. E na súa acción, 
máis desmantelamento dos servizos públicos (especial-
mente na sanidade) e máis propaganda na CRTVG ao ser-
vizo do PP. O que mudou en Galiza é que o cambio político, 
liderado polo BNG, está máis cerca. 

“É urxente axudar de verdade ás familias, 
ás pequenas empresas, á economía real”

Ana Pontón, Portavoz Nacional do BNG:
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