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Qué valoración facedes do traballo realizado polo grupo 
municipal: do BNG
Marcos: O traballo efectuado polo Grupo Municipal do BNG 
en Moraña é positivo. Estar nunha organización política 
na que os compañeiros entenden que a prioridade é ter 
unha mellora calidade de vida en Moraña axuda moito. É 
por iso que no BNG estamos a facer un traballo en positivo 
para o noso concello, facéndolle   propostas ao goberno 
municipal. E son moitas as que podemos citar. Non obs-
tante o problema témolo coa teima do PP de non apoiar 
nada do que nós propoñemos.
 

Cal é a túa percepción sobre o goberno municipal?. 
Notades algún cambio na actitude ou no xeito de gobernar 
do Partido Popular?
Eva: O que máis define ao goberno do PP en Moraña son 
as súas maneiras pouco democráticas, que se acentúan 
claramente coa maioría absoluta. Esta alcaldesa gober-
na de costas aos demais grupos políticos utilizando o 
Concello e os seus recursos como se fosen do Partido 
Popular, desde actos públicos ata perfís oficiais das redes 
sociais, sen darse conta de que representamos a veciños 
e veciñas igual que o PP. Cada vez é máis difícil participar, 
non esquezamos que a primeira medida que adoptou o PP 
cando conseguiu a maioría absoluta foi reducir o número 
de plenos, e nin sequera respecta esa convocatoria míni-
ma que acordou; isto é sintomático de algo.

 Qué papel terá o grupo municipal do BNG no tempo que 
resta de mandato?
Marcos: O BNG continuará  realizar unha oposición cons-
trutiva, porque o único que nos importa é Moraña e o 
benestar dos nosos veciños e veciñas. Apoiaremos todos 
aqueles proxectos e iniciativas que sexan boas para 
Moraña, mais tamén seremos firmes, consecuentes e 
coherentes con aquelas cousas que non compartamos.
 
Cal é a valoración que fai o BNG do novo goberno da  depu-
tación e da relación do concello de Moraña co mesmo?
Eva: A valoración do novo goberno da Deputación da que 
formo parte, é sinxelamente a mesma que fan incluso 
os alcaldes e alcaldesas do PP: moi positiva. Nunca tan-
tos cartos viñeron para Moraña da Deputación como na 
actualidade. E isto demostra que se pode gobernar para 
todos e todas independentemente da forza política á que 
representemos cadaquén. Trátase de establecer criterios 
iguais para todos os Concellos e que os cartos públicos 
cheguen a toda a veciñanza independentemente de quen 
goberna os seus Concellos. E isto é o que se conseguiu 
facer coa chegada do BNG á Deputación de Pontevedra. 
Non podemos dicir o mesmo por parte do Concello de 
Moraña, que trata de boicotear e silenciar todo o que ten 
que ver coa Deputación, incluso renunciando a participar 
en liñas de axuda que poderían beneficiar o noso Concello.
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O noso traballo sempre é en positivo para mellorar 
a vida dos veciños e veciñas de Moraña



Moraña recibiu o ano pasado 
máis de 600.000 euros da Deputación
O Concello de Moraña é un claro 
exemplo do gran cambio que se pro-
duciu na maneira de gobernar da 
Deputación de Pontevedra. Desde que 
o BNG forma parte da Deputación xa 
non se depende da cor política que 
goberna o concello para recibir unha 
ou outra cantidade de cartos. O BNG 
rematou coa práctica de ter que pedir 
o favor ao Partido Popular á hora de 
solicitar axudas e colaboracións; ou 
de que algunhas asociacións tivesen 
que ir da man do ou da portavoz do 
Partido Popular en Moraña (estivese 
no goberno ou na oposición) para que 
a súa solicitude fose tida en conta. 

Grazas ao novo goberno da 
Deputación de Pontevedra, agora 
cada concello da provincia recibe 
unha cantidade fixa en función dos 
seus habitantes, do seu territorio e 
dos núcleos de poboación, para poder 
cubrir as súas necesidades. Trátase 
dun dos grandes pasos dados pola 
Deputación na súa democratización: 
o Plan Concellos. A través del os 
propios concellos poden decidir a 
que proxectos poden dedicar os seus 
recursos económicos. En definitiva, 
son os gobernos municipais aten-
dendo ao que a veciñanza votou nas 
eleccións, os que deciden e gobernan 
en función do mandato popular.

E o caso de Moraña é clara mostra 
disto, xa que a pesar de estar gober-
nada polo PP, partido político oposto 
ao que goberna na Deputación pro-
vincial, recibiu o ano pasado  un total 
de máis de 600.000€.

Deles, 447.617€ foron directamente 
do Plan Concellos para que o goberno 
municipal puidese destinar ao que 
considerase necesario. A maiores, o 
concello de Moraña recibiu da insti-
tución provincial repartiu o seguinte 
investimento destinado a diferentes 
áreas:

Mobilidade: 38.000€

Cohesión Social e Xuventude: 23.000€

Cultura e lingua: 17.000€

Fomento do emprego: 19.000€

Deporte: 9.000€

Medio ambiente: 3.000€

Igualdade: 5.000€

Sendas peonís en Santa Margarida e 
Alberguería, reposición de firme en 
Saiáns, saneamento e pavimenta-
ción en Castro, obras nas beirarrúas 
e tubaxe da rúa un de Santa Lucía, 
arranxo do local do Buelo, sinali-
zación de patrimonio, creación de 

10 postos de traballo no Concello, 
subvencións para entidades depor-
tivas, como o club Atletismo +9 ou 
o Moraña CF...,  ou culturais como a 
Banda de Música, corais, grupos fol-
clóricos...;  escolas deportivas como 
as de patinaxe, judo, fútbol ou balon-
cesto, Plan de práctica laboral, cursos 
para mulleres, arranxo de estradas...
Todo isto e máis foi posible grazas á 
dotación económica enviada desde a 
Deputación de Pontevedra. 

Unha dotación económica que foi 
en ascenso desde o 2015, e que volve 
subir en 2017 cun incremento de 
case un 4% só no Plan Concellos 
(465.199,98€ directamente ao 
Concello). 

Mentres tanto, o PP de Moraña segue 
renunciando a solicitar subvencións 
en moitas das liñas habilitadas pola 
Deputación. Unhas dando mostra 
dun claro sectarismo contra as for-
zas políticas que gobernan agora o 
ente provincial, e outras pola súa 
propia incapacidade para gobernar, 
ao non ser quen de artellar proxectos 
que poderían ser pagados directa-
mente con cartos da Deputación e 
que redundarían en melloras para a 
veciñanza de Moraña.

O SECTARISMO DA ALCALDESA E A INCAPACIDADE DE XESTIÓN FIXO PERDER A MORAÑA 
MILES DE EUROS EN OUTRAS LIÑAS DE SUBVENCIÓN QUE BENEFICIARÍAN AO POBO



Soamente nas áreas do BNG, o gober-
no do PP de Moraña renunciou a 
pedir axudas económicas para:

• Sinalización de patrimonio 
en 2016: tendo en conta todo o 
patrimonio existente no Concello, 
moito del abandonado e descoñe-
cido, a alcaldesa non foi quen de 
utilizar os cartos que lle enviaba a 
Deputación para poñelo en valor, 
e que para todos os Concellos que 
pediron supuxo o pago do 100% do 
solicitado. Perdemos, polo tanto, 
a oportunidade de sinalizar bens 
patrimoniais como as mámoas 
e os petróglifos das nosas parro-
quias, como por exemplo cos do 
Monte de Ardegán, de unificar a 
sinalización das nosas igrexas 
románicas, ou de sinalizar as fon-
tes e as casas blasonadas. 

• Normalización lingüística: 
ningunha preocupación, ningun-
ha campaña, nin un euro para 
temas relacionados coa lingua. 

• Compostaxe: incapacidade 
absoluta para traballar da man 
da Deputación no Plan Revitaliza. 
Moraña non está adherida a nin-
gunha das fases deste plan. Hai 
que lembrar que o Plan Revitaliza 
é un referente en toda Europa 
na busca de mellorar a recollida 

e a xestión do lixo de manei-
ra máis ecolóxica, reducindo a 
medio prazo a factura que se lle 
paga a Sogama, e preparando aos 
concellos para que poidan cum-
prir a normativa europea prevista 
para 2020.

• Rexeitou a oportunidade que 
lle deron desde a Deputación de 
ter un espazo no Culturgal para 
ofertar actividade cultural en 
xeral, e en particular relacionada 
con cultura, patrimonio e lingua, 
que se lle puxo a disposición en 
2015, 2016 e 2017. Non esqueza-
mos que se trata da Feira das 
industrias culturais galegas que 

recibe anualmente en Pontevedra 
a preto de 15000 persoas. Será que 
a alcaldesa non ten ideas, non 
coñece as potencialidades cultu-
rais de Moraña, ou non confía na 
nosa capacidade para ensinarllas 
ao mundo?

• E por suposto, dixo que non á 
mellora da estrada de Rebón, 
renunciando a un proxecto que 
pretendía ser referente a nivel 
provincial e que suporía un cam-
bio cualitativo importantísimo 
no seu deseño. Todo a cambio 
dunha foto cun cartel defenden-
do unha ilegalidade. 

O PP RENUNCIA A NUMEROSAS 
SUBVENCIÓNS POR SECTARISMO 
OU POR INCAPACIDADE PARA 
PRESENTAR PROXECTOS QUE 
PODERÍAN SER PAGADOS POLA 
DEPUTACIÓN



A mocidade foi e continúa ser un colectivo habitualmente esquecido e de pouco peso específico históricamente 
nas decisións e accións dos diferentes gobernos municipais. O BNG considera este un colectivo imprescindíbel e 
fundamental no noso concello ao que debemos darlle iniciativa e ferramentas para que actúe como eixo e motor da 
Moraña que queremos construír. Por todo isto convocamos á mocidade o pasado 18 de novembro a unha asemblea 
aberta, onde presentamos e consensuamos este conxunto de iniciativas que estamos a defender nos diferentes ple-
nos municipais. 
A primeira destas propostas, a demanda dun bono-transporte para reducir á metade o custo das viaxes en transporte 
público dos nosos estudantes e mocidade desempregada foi xa debatida e aprobada, a pesar da inexplicable absten-
ción do Partido Popular, no pleno do pasado mes de decembro. Polo tanto, o goberno municipal do PP debe facela 
entrar en vigor canto antes,  facendo cumprir o acordo plenario.

Despois do anuncio en todos os medios de que o 
Presidente da Xunta se comprometía a financiar as obras 
de rehabilitación da Praza de Abastos de Moraña, o certo 
é que dese compromiso nin ren. Tivemos que esperar a 
que a Deputación sacase unha liña de financiamento de 
proxectos singulares para os concellos para que os cartos 
cheguen por fin a Moraña.

O Sr. Feijoo perdeu a pouca credibilidade que tiña no 
noso concello ao prometer uns cartos que nunca che-
garon pero que ben que se dedicou a vender en notas 
pomposas no xornal; en visitas do seu delegado terri-
torial falando dunhas instalacións e duns servizos que 
non serán pagados pola Xunta senón pola Deputación 
de Pontevedra; ou con anuncios nas redes oficiais do 
Concello de Moraña que, iso si, non informou sobre o 
convenio coa Deputación, que si é firme, para sacar 
adiante o proxecto da Praza de abastos de Santa Lucía. 

A Deputación financiará con 711.262,66 €, é dicir directa-
mente co 80% do seu custe, a obra necesaria para que a 
Praza se converta nun centro socio-cultural para uso da 
veciñanza, e o 20% restante tamén se acometerá con car-
tos provinciais a través do adianto do Plan Concellos de 
2019, que suporá 177.815,67€ máis. Esta proxecto deberá 
estar rematado a finais do ano vindeiro e permitiranos 
ver, por fin, en todo o seu esplendor un edificio de refe-
rencia para todos os morañeses e morañesas. 

A Xunta non cumpre con Moraña e a rehabilitación 
da praza de abastos será financiada pola Deputación

O BNG presenta unha batería de propostas 
para a mocidade de Moraña

Bono desconto 50% para viaxes do 
estudantado aos concellos de Vigo, 
Pontevedra, A Coruña e Compostela

Consideramos necesario apoiar aos mozos e mozas de 
Moraña que por cuestións de estudo se teñen que des-
prazar a  Vigo, Pontevedra, A Coruña e Compostela, cun 
bono que subvencione o 50% do custe destas viaxes, bono 
que sería ampliábel ao conxunto da mocidade desempre-
gada de Moraña. Este tipo de axudas xa as están a dar 
moitos concellos da nosa contorna

Creación dunha oficina municipal de 
información e asesoramento xuvenil

Demandamos a creación dunha oficina municipal de 
información e asesoramento xuvenil da que xa contan 
concellos veciños como o de Cuntis ou Barro. A OMIX é 
un servizo municipal de asesoramento e información  en 
material laboral, de vivenda, formación, bolsas, activida-
des de ocio etc.



Rubén, ves de ser reelixido como responsábel 
local do BNG, como afrontas este nomeamento?

Pois afróntoo como un compromiso entendido 
como implicación co proxecto do que eu só fago 
unha parte máis. Proxecto onde intento aportar 
algo que levo sempre comigo alá onde participo: 
determinación, ilusión e lealdade. 

Un proxecto político asembleario como o BNG 
configúrase a partir da suma das persoas que 
del fan parte e neste aspecto para min é un 
orgullo contar coa xente da calidade humana e 
política dos meus compañeiros e compañeiras 
de Moraña, un grupo de persoas que conxuga 
perfectamente experiencia con novos folgos e 
gañas de contribuír dentro da política municipal 
e construír un concello mellor.

 
Cales son as prioridades da organización para 
este ano?

En canto á organización queremos seguir afor-
talándoa e sumando máis xente que participe 
con nós sempre dun xeito activo, colaborativo, 
tomando decisións e participando directamente 
do noso traballo. 

En canto á iniciativa política, seguiremos reu-
níndonos, tal e como xa fixemos cos afectados 
das cláusulas sólo, cos taxistas, coa mocidade ou 
co tecido asociativo do noso concello con todos 
os colectivos sociais e culturais de Moraña para 
presentarlles e explicarlles o noso traballo, escoi-
talos e contribuír a resolver os seus problemas e 
a canalizar as súas demandas.

Formación en igualdade 
e contra o machismo

Existe na sociedade unha desigualdade estrutural 
entre homes e mulleres, sendo o terrorismo machista 
a expresión máis brutal deste proceso. Por iso, presen-
tamos esta proposta co obxectivo de incorporar diver-
sas dinámicas no noso concello en relación co xénero, 
ca igualdade e ca educación, dirixidas á mocidade en 
xeral co  fin de que socialicen no respecto e non na 
discriminación, clave para mudar a realidade.

Neste sentido, propoñemos a realización de campañas 
e cursos de formación, prevención e sensibilización, 
diversidade sexual e educación emocional, non só 
en datas sinaladas como a do 25 de novembro, senón 
durante todo o ano cunha programación e obxectivos 
claros, realizando seguemento dos mesmos e avalian-
do resultados.

Programación estable de lecer e 
creación dunhas Asemblea da Mocidade

O concello de Moraña carece dunha programación 
estable de lecer para a mocidade. A única programa-
ción cultural/ocio está destinada habitualmente ao 
mes de xullo, con escasas actividades o resto do ano (e 
a maioría enviadas por organismos superiores).

Ademais, O consello de cultura e mocidade non fun-
ciona como tal, e polo tanto non hai unha ferramenta 
para contribuír á mocidade a organizarse, disfrutar 
de actividades de ocio no propio concello durante o 
inverno e primavera e incentivar a súa participación. 
Polo tanto, propoñemos:

1. A creación dunha programación cultural e de ocio 
estable durante todos os meses do ano, desenvolvida 
en diferentes espazos do mesmo para a poboación 
entre os 15 e 35 anos.

2. A creación da asemblea da mocidade que supere ao 
oficial e ineficaz consello da “cultura e mocidade”. Un 
organismo que sexa democrático, participativo, direc-
to e aberto a toda a mocidade no que poidan aportar, 
decidir e coorganizar esta programación e outras 
actividades construtivas, divertidas e interactivas de 
lecer.

3. A toma en consideración das opinións e decisións 
deste órgano consultivo en canto á organización e 
planificación das actividades da Festa do Carneiro ó 
Espeto.

ENTREVISTA A RUBÉN FDEZ.

Dende o BNG traballamos 
para mellorar Moraña dun 
xeito activo, construtivo e e 
participativo



Nos últimos anos en Galiza o Partido Popular   impulsou 
todo tipo de medidas e recortes que provocaron unha 
redución na sanidade pública de 2.000 millóns de euros, 
ademais de 2.000 profesionais menos, 700 camas pecha-
das e listas de espera que día a día seguen medrando. Por 
outra banda, dende o ano 2012 incrementáronse en máis 
de 20.000 persoas o número de pacientes que agardan 
por seren atendidos, velaquí un exemplo: en decembro de 
2012 contabilizáranse 166.169 pacientes, cando no mesmo 
mes de 2016 un total de 206.380. Todos estes recortes,   
intencionadamente planificados e programados teñen 
unha gravísima repercusión nos servizos e na asistencia 
sanitaria á poboación e evidencian que a política sanita-
ria do PP é un fracaso ao lapidar os servizos públicos de 
calidade no ámbito sanitario. Ademais o Partido popular 
quere continuar neste sinistro camiño de privatizar cada 
vez máis a sanidade pública coas reformas normativas 
que quere implantar, en vez de poñer en marcha un plan 
de choque contra as listas de espera desde a sanidade 
pública a través de máis recursos e persoal.
 
No Centro de Saúde de Moraña tamén estamos a padecer 
a política de recortes en persoal que o PP está levando a 
cabo: durante o ano 2017 xubilouse no Centro de Saúde 
de Moraña un traballador que exercía as funcións de 
celador, axudando ademais nas funcións administra-
tivas. A praza que ocupaba este traballador nunca máis 
foi ocupada, e todo parece indicar que o Servizo Galego 
de Saúde non ten intención de facelo, amortizándoa de 
facto.
 
Para o BNG esta situación vén   demostrar de novo   a 
planificada política de recortes en persoal na sanidade e 
a incidencia directa  negativa que ten na atencións aos 
usuarios da sanidade no noso Centro de Saúde. De feito 
en Moraña, durante o período de vacunación da gripe, 
os servizos administrativos víronse saturados, coas 
queixas e malestar veciñal correspondentes.   A este 

respecto é cando menos curioso que neste mesmo mes 
de xaneiro na web do Sergas infórmase que os servizos 
ofrecidos no noso centro de saúde son: médico xeral: 3, 
pediatría: 1,  celador: 1  , enfermaría: 3  ,  función adminis-
trativa: 1 e matrona: 1

Calquera veciña ou veciño de Moraña sabe perfectamen-
te que eses servizos non están cubertos na súa totalidade, 
por iso no BNG vemos con preocupación o desmantela-
mento que se está a aplicar aos servizos no Centro de 
Saúde de Moraña, pois a praza de matrona non está en 
Moraña, a praza de celador non se cubre, e o servizo de 
pediatría é compartido con outro Centro de Saúde.
 
O BNG opoñémonos rotundamente a estes continuados 
recortes en persoal e servizos, e por isto presentamos 
unha emenda aos orzamentos da Xunta para que Moraña 
tivese unha praza da pediatría a tempo completo (que o 
PP rexeitou) e presentamos unha moción sobre a situa- 
ción do Centro de Saúde para que se posicionen os grupos 
municipais, en especial o PP que mantén unha posición 
inaceptable, pois non discrepa nin o máis mínimo e 
mantén absoluto silencio ante os agravios da Xunta con 
Moraña en vez de o benestar do conxunto da veciñanza, 
isto é, defender uns servizos públicos de calidade para o 
noso Concello.

Dende o BNG ofrecémonos para iniciar, organizar e cola-
borar con cantas medidas de presión sexan necesarias 
para restituír estes servizos. Neste sentido, o Pleno do 
Concello de Moraña vén de aprobar por unanimidade a 
moción do BNG que solicitaba:

1. Ocupación inmediata da praza vacante de celador no 
Centro de Saúde de Moraña para unha mellor aten-
ción aos usuarios e garantizar o bo funcionamento 
das funcións administrativas.

2. Servizo de pediatría a tempo completo, que poida 
incidir nunha mellor atención en horario, tempos 
de atencións, en definitiva na mellora da asistencia 
sanitaria no centro de saúde do noso concello.

Logo da campaña informativa realizada polo BNG, o 
SERGAS confirma a súa disposición a ocupar a praza 
vacante de celador no centro de saúde de Moraña. 

Dende o BNG estaremos moi atentos a este respecto e 
seguiremos defendendo uns servizos públicos de calida-
de para a nosa veciñanza.

Os recortes do PP na sanidade 
afectan ao centro de saúde de Moraña

O PP NON CUBRE A XUBILACIÓN DO CELADOR DO CENTRO DE SAÚDE



a. Moción para a  dotación de 
tecnoloxía dixital á centraliña tele-
fónica de Amil para acceso á banda 
ancha da zona Sur de Moraña (Amil, 
Rebón e San Lourenzo). (Aprobada)

b. Moción para axudar a pa-
liar os danos causados polo tempo-
ral de febreiro de 2017 en Moraña 
(Aprobada) 

c. Moción para o impulso do 
transporte público entre parro-
quias, dotada de 7000 euros para 
financiar durante en 2017 o 50% das 
viaxes en transporte público inter-
no e así contribuír tamèn a dina-
mizar colectivos como o de taxis-
tas ou o comercio local. (Rexeitada 
polo PP)

d. Moción para o  aumento das 
contías de axudas para as Asocia-
cións de Moraña (reducidas nun 
30% nos últimos anos). (Rexeitada 
polo PP) 

e. Moción  ante o continuado 
descenso de poboación e  para o 
inicio dunha campaña publicitaria 
de empadronamento en Moraña 
con incentivos (Rexeitada polo PP)

f. Iniciativa para a solución  
inmediata dos problemas continua-
dos de tráfico na rúa 6 de Santa Lu-
cía  (Rexeitada polo PP)

O BNG reinvindicou cun concorrido acto público a historia e os 100 
anos de nacemento das Sociedades Agrarias de Moraña. O acto tivo 
lugar no lugar de Alende onde se situara o local máis emblemático das 
Sociedades e participaron arredor de oitenta persoas, cunha amplísi-
ma presenza de veciñanza do lugar de Alende e da parroquia de Santa 
Xusta, o que amosou que está moi concienciada coa importancia da 
reinvindicación impulsada polo BNG de recuperar o local, outrora xér-
molo de gran actividade cultural, para a súa utilización por parte da 
veciñanza e do tecido asociativo e cultural local.

No acto participaron o 
voceiro municipal do BNG 
Marcos Suárez, que lem-
brou as catro propostas que 
o grupo municipal presen-
tara a respecto da devan-
dita conmemoración, que 
incluían a institucionaliza-
ción do 29 de abril como día 
das Sociedades Agrarias, a 
limpeza do entorno e a recuperación do local situado na Alende. o 
portavoz municipal do BNG agradeceu a inmensa e desinteresada 
labor de Xosé Casal, veciño de Moraña e investigador local, que tamén 
participou no acto facen- do un interesante percorrido histórico polo 
que foron e signicaron as Sociedades Agrarias para o noso concello

durante a primeira parte do século XX. Ademais, participou a vice-res-
ponsábel comarcal do BNG, Anabel Gulías, e, pechando o acto, intervíu 
o deputado no parlamento polo BNG Xosé Rivas (Mini). O acto estivo 
acompañado da música de Navia Rivas e do propio Mini.

O BNG de Moraña continuará demandando activamente a recupera-
ción e posta en valor para o uso veciñal e cultural deste local, espazo 
que noutrora foi xérmolo de actividade cultural, social e política. Esta 
é unha vella demanda do grupo municipal do BNG que, a pesar de que 
incluso outros partidos como o Partido Popular levaron no seu progra-
ma electoral, a día de hoxe continúa abandonado.

O BNG reivindica as Sociedades 
Agrarias de Moraña no centenario 
do seu nacemento

MARCOS SUÁREZ  INSTA 
AO GOBERNO LOCAL A 
RECUPERAR O LOCAL DA 
SOCIEDADE AGRARIA DE 
ALENDE PARA O SEU USO 
POLA VECIÑANZA

Outras iniciativas 
presentadas polo 
BNG no Concello en 
2017



Alternativas de futuro

Como contactar co BNG Nacional
Sede Nacional. Avda. Rodríguez de Viguri 16, baixo
15703 Santiago de Compostela. 981555850
www.bng.gal
nacional@bng.gal

Como contactar co BNG Moraña
Rúa cinco, nº 14 - Santa Lucía (Saiáns)
moranha@bng.gal
www.facebook.com/bngmorana
Twitter: @bngmoranha
Instagram: @bngmorana
https://www.youtube.com/channel/UCtTyR-
p2Ym3loZuTa1nXD4yQ

Dende o BNG pensamos que son moitas as tarefas pen-
dentes no ano e medio que resta de mandato no noso 
concello. Entre elas: 

• Ofrecer dunha vez por todas o servizo de saneamen-
to ao 100% das veciñas e veciños. 

• Conseguir financiación autonómica para mellorar o 
centro de saúde de Santa Lucía, ademais de restable-
cer os servizos alí ofertados implementando o posto 
de celador amortizado dende finais de 2017.

• Conseguir o restablecemento da liña de autobús 
eliminada o ano pasado e creación dun bono eco-
nómico de axuda para as viaxes semanais dos e 
das estudantes ás distintas universidades e outros 
centros de estudo ademais de para a mocidade des-
empregada.

• Combater a continua perda de habitantes co inicio 
dunha campaña informativa para animar ao empa-
droamento no noso concello e o establecemento dun 
Plan Estratéxico a medio prazo.

• Incluír unha partida nos orzamentos de 2018 para, 
mediante o sufragamento do 50% de cada viaxe reali-
zada dentro do término municipal, cumplir coa nece-
sidade de ofrecer e impulsar un servizo de transpor-
te público adaptado a dar un mellor cumprimento ás 
diversas necesidades veciñais. 

• Activar unha campaña activa de promoción, con-
cienciación e dinamización do noso comercio local.

• Ampliar espazos públicos como o da Biblioteca, con 
espazos específicos para o estudo.

• Crear un punto limpo municipal e un servizo de 
transporte municipal de recollida de voluminosos

• Establecer programación estable e aberta de ocio e 
actividades alternativas para a mocidade, ademais 
da creación da OMIX, e servizo de seguimento muni-
cipal da mocidade desempregada.

• Aumentar a contía das aportacións económicas para 
as actividades das nosas Asociacións, aportacións 
reducidas nun 30% durante os últimos anos.

• Transparencia: Gravación e difusión pública dos 
plenos municipais e de todolos acordos á veciñanza. 

Reunións abertas nas parroquias con periodicidade 
cando menos actual para explicar actuacións, resol-
ver dúbidas e recoller demandas.

Ademais, tamén cremos relevante e importante realizar, 
entre outras, as seguintes actuacións:

• Reordenación do tráfico no núcleo urbano de Santa 
Lucía, solucionando os continuados problemas de 
tráfico (con atención especial á rúa 6). 

• Sinalización completa de todo o noso patrimonio 
municipal. Creación de material informativa atracti-
vo e funcional que sinalice e explique os principais 
recursos turísticos sinalizados debidamente.

• Creación de camiños escolares cara ao CPI Santa 
Lucía e as unitarias municipais.

• Financiación para a creación do campo deportivo na 
parroquia de Amil.

• Recuperación e mellora dos locais veciñais en cada 
parroquia e lugar para uso e dinamización veciñal.


