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Marcos Suárez, candidato á alcaldía

“Queremos transformar Moraña e que as
veciñas e veciños se sintan orgullosos”

IMPRESO POSTAL SEN ENDEREZO

Marcos Suárez foi proclamado candidato do BNG á
alcaldía de Moraña co apoio de toda a militancia.
Con el conversamos sobre o acontecido neste mandato e cales serán as principais liñas de traballo e
propostas do BNG.
Os compañeiros e compañeiras do BNG volven
confiar en ti para encabezar a candidatura, como
afrontas este reto?

Que balance fas do mandato que agora remata?
O BNG ocupou o lugar que lle correspondeu neste
último mandato. Fixemos unha oposición construtiva, mais tamén fomos firmes e contundentes contra
determinadas políticas do PP de Moraña.

Pois co orgullo de poder liderar unha vez máis o
proxecto do BNG en Moraña e agradecido ás compañeiras e compañeiros do BNG pola confianza que
depositan en mín.

A pesares de ser a segunda forza política da oposición, fixemos máis propostas có resto de forzas políticas. Estivemos activos en ideas para Moraña. Así
que foron innumerables as propostas que puxemos
enriba da mesa para mellorar o concello, pero moitas
delas a pesares de ser aprobadas por unanimidade,
non foron tidas en conta polo goberno actual.

Pero afronto a gran responsabilidade que supón ser
o cabeza de lista do BNG con máis ganas e máis ilusión que cando me presentei a primeira vez, porque
quero seguir traballando por Moraña. O BNG fixo un
bo traballo en Moraña durante estes anos e iso é o
que nos dá alento e enerxía para seguir nese camiño.

Un exemplo foi a proposta de crear un bono de
axuda de transporte público dirixido á mocidade,
estudantes e persoas desempregadas do noso concello, exactamente igualiño ao que xa existen noutros concellos da nosa comarca. Non se levou a cabo
porque o goberno actual non tivo interese ningún.

A mín preocúpame Moraña en xeral, a súa xente,
os seus servizos, a ordenación do territorio, o medio
ambiente etc, e por iso teño clarísima a miña aposta
polo interese xeral antes que o interese propio por
unha carreira política. Esto acontece hoxendía en
Moraña, onde desde o goberno se traballa antepoñendo o interese do PP antes que o interese xeral
de Moraña. Foi unha tónica do PP, facer oposición a
canta administración non sexa da “súa corda”, e eso
non é bo para o conxunto da veciñanza de Moraña,
porque as institucións deben estar por riba dos intereses partidistas.
Un exemplo claro é a guerra sen sentido que goberno
de Moraña lle declarou á Deputación de Pontevedra,
faltando a confianza lexítima e lealdade institucional
que debe rexir neste tipo de relacións.
O BNG cando acada gobernos municipais é capaz de
transformar as cousas. Isto demostrouse en concellos da comarca. É posible acadar transformacións
en Moraña?
Claro que o noso reto principal sería transformar
Moraña. Darlle un xiro importante a aquelas cousas
nas que estamos quedando atrás, e esa transformación pasa por facer as cousas con perspectiva de
futuro.
Ir por diante e confiar no propio para sentirnos orgullosos e orgullosas.

Sabías que a rehabilitación da praza
de abastos é unha obra financiada
pola Deputación de Pontevedra con
889.078,33€ e que o Partido Popular
non votou a favor?
Sabías que a actual Deputación leva
investidos máis de 3 millóns de euros
en Moraña, unha cifra nunca acadada
até agora?

Nós queremos darlle a volta a esta situación e ir
por diante. Ir por diante na xestión do lixo a través
da compostaxe, traballando a favor dunha cultura
municipal activa e participativa, con alternativas
para a mocidade que faciliten que non teñan que
marchar de Moraña, xa que actualmente non hai
ningunha....
Debemos poñer en valor os nosos recursos e aproveitar o que temos, aplicando políticas de accesibilidade
e mobilidade en espazos colectivos e públicos, crear
un centro urbano agradable e parroquias nas que
poder vivir a gusto.
Todo canto dixen son exemplos de transformación.
O que teño claro é que o BNG é sinónimo de valentía, eficacia e compromiso. O BNG alí onde goberna
demostra que é capaz de transformar os concellos,
poñendo en práctica políticas avanzadas, modernas e valentes. Por iso que ter a unha organización
política como o BNG é toda unha garantía e aval de
seriedade..
No 2015 mudou o goberno da Deputación de
Pontevedra. Cal é a túa valoración?
A xestión do goberno da Deputación é un exemplo a
seguir, pois mudaron as políticas caciquís impostas

en gobernos anteriores, e apostaron por un proxecto
político transparente e de respecto da autonomía
municipal. Deste xeito a través do Plan Concellos,
do Plan Deporemse, do Plan de Reequilibrio, do
Pontegal viñeron máis cartos e investimentos ca
nunca. De feito, foron máis de tres millóns de euros
as achegas da Deputación para o noso Concello.
Pero isto non é máis o importante, o máis importante é o cambio de dinámica que non terá volta atrás, e
que garante o reparto igualitario aos concellos sexa
cal sexa a súa cor política. Eu a esto chámolle democracia frente a caciquismo.
Ese caciquismo foi o que fixo que Moraña tivera un
déficit de investimentos por parte da Deputación,
simplemente porque durante moitos anos estivemos gobernados por unha forza política diferente á
que gobernaba daquela na Deputación.
Os que critican o reparto igualitario seguen demandando o caciqueo doutra época e a manga ancha sen
control. As cousas mudaron para ben e a cidadanía
é consciente por moito que o PP minta e trate de
manipular a información.

Sabes que...
•

Moraña é un dos tres únicos concellos
da comarca que non se sumou ao Plan
de compostaxe da Deputación?

•

A partir de 2020 a Unión Europea obrigará aos Concellos a tratar o 50% do lixo
que producimos, e que para poder cumprir é imprescindible a compostaxe?

•

O pleno do Concello aprobou, a instancias do BNG, iniciativas a favor da
xuventude, como a creación do OMIX,
e que a alcaldesa non levou a cabo,
demostrando un absoluto desprezo
polas necesidades dos mozos e mozas
de Moraña?

Moraña e o conxunto da veciñanza estivo tratada
desde a Deputación de Pontevedra con respecto e en
condicións de igualdade, o que nos garantiu actuacións e investimentos como nunca na historia.

Que lle diría aos veciños e veciñas a pouco de máis
de 6 meses das eleccións?
A veciñanza de Moraña sabe que o BNG sempre está
a disposición para o que precisen, e que a nosa primeira preocupación é a calidade de vida das persoas
de Moraña,, que os seus servizos publicos básicos
estean ben cubertos e sexan de calidade.
Sabe, ademais, que nos preocupamos por todo o que
pasa no noso concello e as nas nosas parroquias.
Ademais disto, si que lle diría principalmente á
mocidade que con eles e elas temos que construír o
futuro de Moraña.
Nós queremos facer unha Moraña diferente: moderna, viva, con máis calidade de vida, da que poidamos
sentirnos orgullosos e orgullosas.
Representamos, polo tanto, a todas aquelas persoas
que non se conforman, que queren un futuro mellor
para Moraña. A aquelas persoas que ven a Moraña
con outros ollos, os ollos da modernidade e do orgullo polo noso.

Unha vitoria das veciñas e veciños
Non tardará quen nos tivo case 70 días sen pediatra en
vendernos isto por todos os medios. Xustamente elas/eles,
o Partido Popular, son os mesmos/as que nos quixeron
recortar e facer desaparecer esta praza. E non o conseguiron grazas á unidade e loita da veciñanza; grazas as
centos de sinaturas que dende o BNG recollimos (250 só en
aquelas primeiras 24 horas) e outras tantas recollidas por
outras veciñas de Moraña e tamén a gran manifestación
en Cuntis do pasado día 5 de decembro. Definitivo para que
o SERGAS reaccionase foi tamén a nosa determinación en
continuar coas protestas até que tivesemos un pediatra.
A realidade é que a xestión da sanidade polo PP é un
absoluto despropósito e unha irresponsabilidade. Mostra
disto son as dimisións en bloque de responsables de
Atención primaria do SERGAS, as folgas nos PACs do país
e no Hospital Clínico de Santiago ou a multitudinaria
manifestación en defensa da Atención primaria con milleiros e milleiros de persoas enchendo as rúas de Vigo.
Dende o BNG parabenizámosvos a todas e todos e confirmámosvos así mesmo que seguiremos loitando para que
a praza de celador no noso centro de saúde, amortizada
de facto polo PP, non só volva estar en catálogo senón
tamén cuberta.

ENTREVISTA CON ANA PONTÓN, PORTAVOZ NACIONAL DO BNG

“A clave para gañar un futuro mellor
é confiar nas nosas forzas e decidir nós no noso”
Achéganse as eleccións municipais de maio de 2019. O BNG está
presentando os seus candidatos e
candidatas en moitos concellos…
Si, estamos nese traballo previo de
falar con todas as persoas, colectivos,
entidades… que coma nós confían no
potencial do seu concello e saben que
pode mudar a mellor. No BNG temos
unha vantaxe neste campo: o noso
modelo de política municipal é un
modelo contrastado e recoñecido, un
modelo de prestixio premiado internacionalmente, que mellora a vida
das persoas e transforma a mellor as
nosas vilas e cidades.
Allariz, Pontevedra, Poio, Barro, Bueu,
Carballo, Tomiño… son exemplos claros da nosa política municipal, mais
en todos os concellos en que temos
ocasión de levar adiante as nosas políticas se percibe o cambio. Os feitos
falan por nós.
Por que os concellos de referencia
en Galiza son todos do BNG? Cal é a
fórmula máxica?

Véxoa chea de entusiasmo e optimista…
Nós somos ambiciosas, cremos no
noso país e no seu potencial, e a política municipal do BNG é por definición transformadora. Cambia os
concellos, fainos máis habitábeis e
á medida das persoas, muda dinámicas, crea autoestima, aumenta
o desenvolvemento e o benestar.
Nos concellos onde o BNG goberna
a veciñanza está orgullosa do seu
concello. Quérelle, gústalle vivir nel
e séntese parte da súa transformación a mellor, porque o é.
Como prepara o BNG as vindeiras
Municipais do 2019?
Pois con ilusión e con traballo. Estamos nun momento bo, todas as
enquisas sinalan que somos unha
forza política á alza, e a propia sociedade percibe que imos dar un salto
e medrar nos próximos anos. E ademais temos unha fortaleza: as municipais son as eleccións onde máis

sinxelo é mostrar o resultado das
políticas do BNG. Os #ConcellosBNG, como nós dicimos, son unha
garantía de bo goberno e de goberno
transformador, e todos parten duns
mesmos principios: a autoestima, a
confianza nas nosas capacidades e
recursos, a posta en valor e a aposta
polo desenvolvemento intelixente e
xusto, desde nós.
Transmítanos unha idea final que
resuma a aposta do BNG neste
momento.
Claramente, a de sumar por Galiza.
Estou firmemente convencida de
que é absolutamente necesario que
Galiza recupere peso político, saia
da irrelevancia en que a manteñen
a propia Xunta, dun lado, e os catro
partidos españois, doutro, e se faga
valer. O BNG é un espazo aberto,
queremos ser o lugar compartido
en que nos atopemos todas as persoas que amamos este país e queremos poder decidir, desde nós, para
construír unha Galiza mellor.

É certo iso. Todo o mundo, aínda
que non sexa do BNG, recoñece que
os exemplos da política municipal
en Galiza son sempre “concellos do
Bloque”. É algo que temos que poñer
en valor, porque o modelo, as ideas
de fondo que permiten que haxa
“modelo Pontevedra” ou “modelo
Allariz” ou “modelo Carballo” é que
todos eles son “modelo BNG”.

Para contactar co BNG-Moraña: Rúa cinco, nº 14 Santa Lucía
@bngmorana

@bngmoranha
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