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O BNG pon en marcha unha campaña 
para que se reactive a atención presencial 
no centro de saúde de Moraña
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Na pandemia do COVID-19, a Xunta tomou a deci-
sión de reducir drasticamente a asistencia pre-
sencial, o peche de consultorios, algúns centros de 
saúde e PACs, restrinxir consultas, probas diagnós-
ticas e intervencións cirúrxicas nos hospitais. A 
decisión que tomou o SERGAS foi apostar preferen-
temente pola consulta telefónica.

As consecuencias son desastrosas: escaso persoal 
profesional que está ao límite, cun esgotamento 
físico e mental insoportábel, listaxes de espera 
de semanas (mesmo para consultas telefónicas) 
persoas doentes crónicas indefensas (hipertensas, 
diabéticas, con cardiopatías, problemas renais, etc.), 
controis de saúde de pediatría con moitas demoras, 
ou colas á intemperie para acceder aos centros.

Esta situación provoca que cada vez máis persoas 
teñan que acudir á sanidade privada, con todo o que 
implica na desprotección da poboación con menos 
recursos, e que pode levarnos a un problema de 
saúde colectiva, de cronificación de patoloxías, e de 
atención tardía.

A SAÚDE, O MÁIS IMPORTANTE

Para o BNG é necesario realizar de inmediato todas 
as accións precisas para activar unha Atención 
Primaria presencial e rematar coas listaxes de 
espera neste nivel asistencial, para garantir unha 
atención sanitaria digna á poboación.

É necesario tamén incrementar nos centros de 
saúde @s profesionais que sexa preciso para 
aumentar o tempo e a calidade da atención, así 
como para formar equipos de atención integral: 
psicólog@s clínic@s e/ou psicolog@s xerais sani-
tari@s, terapeutas ocupacionais, logopedas, podó-
log@s...

É evidente que para lograr estas metas, fundamen-
tais para a contención do virus, é preciso aumentar 
os orzamentos destinados a Atención Primaria até 
chegar ao 25%. No inmediato, 200 millóns de euros.

Nas nosas mans, na nosa acción, está que poidamos 
lograr unha sanidade de calidade como a que mere-
cemos todos os veciños e veciñas. Lembraredes 
que non hai moito, o SERGAS pretendeu deixar 
vacante o servizo de pediatría no noso concello, e 
que só despois da presión política e social do BNG 
e das veciñas e veciños conseguíuse cubrir cunha 
médica, aínda que esta non fose especialista en 
pediatría. Este é o camiño.

Nesta liña, o BNG vén de comezar unha campaña 
institucional e social en defensa da sanidade públi-
ca en Moraña, consciente que só a presión popular 
fará revertir a política de recortes do PP na Xunta. 
Agardamos contar co voso apoio, porque sen a 
vosa forza non será posíbel conseguilo. Agardamos 
tamén que no Concello todos os grupos nos poña-
mos de acordo para reivindicar a sanidade que 
Moraña necesita.  Desde o BNG agardamos que, por 
unha vez, o PP abandone o servilismo ao partido e 
se poña do lado dos veciños e veciñas.



• Iniciativa ´Moraña Escoita´ de 
atención personalizada a maio-
res que viven sós no noso con-
cello.

• Bonificación do 50% das viaxes 
realizadas pola veciñanza en 
taxi dentro do termo municipal

• Creación dunha Mesa municipal 
para a reactivación económica, 
coa presenza de persoas autóno-
mas e PEMES.

• Posta en marcha dunha campa-

ña de reactivación e dinamiza-
ción do comercio local.

• Creación de #MercaenMoraña, 
plataforma online de venta e dis-
tribución de produtos do comer-
cio local

• Aprazamento de  taxas e impos-
tos municipais

• Plan de reforzo e revitalización 
do turismo interior e de natureza 
do concello

O Pleno aproba propostas do BNG para mellorar a vida 
dos veciños e veciñas de Moraña, e o PP  non as fai efectivas

O obxectivo do BNG é mellorar a vida dos veciños e veciñas 
de Moraña, e con ese obxectivo desenvolvemos toda a nosa 
acción municipal, presentando iniciativas que consideramos 
viábeis e necesarias para o desenvolvemento do noso pobo.

Así, o pleno do concello de Moraña aprobou -a iniciativa do 
BNG- asuntos importantes para todos os veciños e veciñas 
que, posteriormente, o PP non fixo efectivos e gardou nun 
caixón. Entre estes asuntos están:

Axudas ás familias de Moraña 
ante a crise provocada pola pandemia

O Pleno aprobou as medidas propostas polo BNG ante a 
crise económica e social provocada pola pandemia. Un 
conxunto de medidas que incluía: 
 
• Bono mensual destinado a compras de primeira nece-

sidade dentro do comercio local para veciñas/os in-
cluídos nun ERTE ou en situación de desemprego.

• Servizo dirixido a unidades familares de veciños/as 
maiores de 65 anos para a realización e traslado das 

súas compras ou para atención directa doutras necesi-
dades.

• Axudas directas ás familias para a adquisición de ma-
terial escolar e roupa deportiva ante o inicio de curso 
20/21

• Bonificación durante 2020 do 20% de cada compra su-
perior a 50 euros dentro do comercio de Moraña.

Creación dunha aula  e de espazos Wifi 
a disposición do estudantado e da veciñanza

A Creación dunha aula Wifi a disposición do estudantado 
ante os exames online e, sobre todo, para paliar as trabas e 
problemas que temos en Moraña coas conexións a internet 
ante un curso que terá carácter semipresencial nas univer-
sidades, ciclos e bacharelato.

Ademais, dada a mala cobertura de internet que existe en 
moitos lugares do concello, o BNG insta ao goberno muni-
cipal á creación de espazos wifi a disposición dos veciños 
e veciñas.

Outras propostas do BNG 
gardadas nun caixón polo PP:

Máscaras, xel 
hidroalcólico, limpeza 
e desinfección dos 
colexios
O BNG presentou unha moción 
para que o pleno do concello ins-
te ao Estado a rebaixar o ive das 
máscaras e os xeles hidroalcóli-
cos ao mínimo do 4%, e á Xunta 
a asumir o custe das máscaras 
obrigatorias nos colexios para os 
rapaces e rapazas, así como o in-
cremento de custes de limpeza e 
desinfección dos centros educati-
vos, xa que é da súa competencia.



Que valoración fai da situación política de Moraña?

Nestes momentos o PP mantén un goberno inestábel, cun 
alcalde que non encabezou a súa candidatura, o que se pode 
entender como unha fraude aos veciños e veciñas que vota-
ron ao PP nas municipais. En contraposición, o BNG mantén 
unha liña de traballo constante e con propostas para mello-
rar Moraña.

Sorprendeulle a marcha da Sra. Piñeiro da Alcadía?

Sinceramente, non. Aquel slogan que empregou en campaña 
electoral de “Moraña sempre” sabiamos que estaba baleiro 
de contido. 

Cambiará algo co goberno actual e co novo alcalde en 
Moraña?

O PP leva tempo inmerso nunha política de propaganda e 
populismo desmedido. Están máis preocupados de facer 
propaganda que de facer xestión. Neste sentido non creo que 
vaia haber cambios. É evidente a parálise e a falta de xestión 
do goberno municipal, que anda perdido, sen planificación e 
sen un un proxecto definido. Non hai rumbo.

Nos meses que leva de alcalde non se víu traballo do goberno 
por ningún lado. A única preocupación do PP neste tempo foi 
poñerlle un soldo ao alcalde. Un soldo, por certo, que lonxe da 
conxelación salarial que pregoou Feijóo para os altos cargos 
do PP, deixou a porta aberta a subas salariais anuais. É curioso 
que o PP noutras institucións actúan como hooligans con este 
tema e despois o PP de Moraña fai o que critican

Fala de parálise, podería concretar un pouco máis?

A evidencia máis clara é que o PP non foi quén de avanzar 
naquelas cousas que Moraña precisa e incluso o propio PP 
prometeu en plena campaña. Falamos por exemplo de levar 
a fibra óptica a todos os núcleos de Moraña, de urbanizar a 
explanada de Mos, falamos dos Muiños das Laxes, da Pon-
tenova e un longo etcétera do que a día de hoxe non hai nin 
proxectos nin avances... 

Parálise é tamén o deserto cultural que padeceu Moraña este 
verán, a pesar de todos os anuncios e promesas de actividades, 
e que a día de hoxe sega sen haber ningunha programación.

Por non falar de que o grupo de goberno fai campaña e pro-
paganda cos cartos de todos e todas, empregando os fondos 
públicos para contratar empresas que difunden mensaxes de 
propaganda a favor do PP. Non se cortan un pelo.  

Como valoras o traballo do propio grupo municipal do BNG?

O BNG é unha organización política que traballa de abaixo-arri-
ba. Non só traballamos Rubén, Mariña e eu mesmo, traballa-

mos e achegamos todos e todas. Por eso me sinto orgulloso de 
pertencer ao BNG, porque as achegas de militantes, simpati-
zantes  e da veciñanza sempre son tidas en conta.

Indo máis o concreto da pregunta, creo que o BNG está a fa-
cer un papel fundamental para Moraña. Estamos facendo 
política construtiva e achegando propostas para ter unha 
Moraña diferente, innovadora e de futuro. Tamén é certo que 
o PP non está polo labor de ter en conta as nosas propostas.

Cal é a alternativa do BNG fronte a inacción do PP?

No contexto actual de pandemia que estamos a sofrer, o BNG 
está a “remar e mans á obra”. Desde o minuto un o BNG de 
Moraña estivemos a disposición do goberno muncipal. Non 
era o momento de rivalizar politicamente senón de achegar 
e traballar.

Foron moitas as propostas que fomos trasladando ao gober-
no para implementar en Moraña, e seguimos con este tra-
ballo. Podo destacar por exemplo, a creación dun Aula WIFI, 
dirixida ao estudantado, persoas que fan oposicións, que fan  
teletraballo que tendo unha mala conexión nas casas poidan 
ter un espazo de conexión municipal que garanta un míni-
mos de calidade.

Outra das alternativas nas que estamos traballando é a recu-
peración da asistencia presencial no noso Centro de Saúde. 
O goberno de Feijóo non está á altura das circunstacias na 
actualidade con respecto á sanidade pública, nin está á altu-
ra co persoal sanitario que traballa a diario na Sanidade nin 
cos propios usuarios e usuarias. Así é que imos demandar, e 
esperamos ter o apoio do goberno municipal, que a asisten-
cia sanitaria sexa presencial.

“Temos alcalde novo, mais a política do PP non cambiará”

MARCOS SUÁREZ, PORTAVOZ MUNICIPAL DO BNG
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Como valora o BNG o novo escenario que se está a producir 
pola segunda vaga da Covid? 
Pois con moita preocupación polas consecuencias na vida, na 
saúde e na economía que está a ter. Pasaron seis meses e es-
tamos case na mesma situación que estivemos. É obvio que as 
cousas non se fixeron ben nin polo Goberno central nin pola 
Xunta. Especialmente grave está a ser o escurantismo, ausen-
cia de información e pasividade da Xunta de Feijóo, que non 
está tomando medidas en campos nos que todas as compe-
tencias son súas e segue facendo partidismo en vez de actuar 
coma un presidente serio e con capacidade. Ademais diso, 
está a aproveitar a pandemia para desarticular a atención pri-
maria da sanidade galega e para seguir dando pasos atrás nos 
servizos básicos. 

Que valoración fai o BNG dos fondos europeos que se 
anunciaron para facer fronte á situación? 
O primeiro que cómpre sinalar é que eses fondos non son nin-
gún agasallo que chega desde Europa. Son fondos que nos co-
rresponden e que, por certo, está por ver a cambio de que van 
chegar. Aínda non se sabe a axenda de reformas que o Goberno 
central está a negociar con Bruxelas. En segundo lugar, o BNG 
vai estar atento e presionando para que Galiza non reciba nin 
un euro menos do que lle corresponda no reparto que se faga 
a nível de Estado. Finalmente, preocúpanos moito a falta de 
información que a Xunta está a ter neste tema, anunciando 
proxectos que non se sabe de onde saen nin como se xestio-
nan, sen convocatorias nin información pública. Cheira mal. O 
que teño moi claro é que eses fondos deben servir para facer 
un cambio de modelo e comezar a Galiza do futuro. Eses fon-
dos deben servir para un novo modelo produtivo, para reforzar 
os servizos de benestar e xustiza social, para paliar déficits in-
fraestruturais do país e apostar claramente polo coñecemento, 
a innovación e a nova economía.

Que opina dos orzamentos do Estado, recentemente aprobados?
É certo que os orzamentos inclúen unha rebaixa histórica das 
peaxes da AP-9, un logro importante do BNG pero insuficiente 
nunhas contas que discriminan a Galiza. De feito son peores 
que as últimas de Rajoy (que xa eran malas) porque perdemos 
104 millóns de euros e cae o investimento por habitante.
E teñamos en conta que estes son uns orzamentos extraordi-
nariamente expansivos que aumentan un 68%. Se nuns orza-
mentos expansivos o investimento en Galiza cae máis dun 11%, 
que non pasará cando nos enfrontemos a orzamentos normais? 
Por desgraza o que non está nestes orzamentos non estará na 
axenda dos gobernos na vindeira década.
En Galiza cae o investimento. Pero medra noutras comunida-
des un 40, un 45 ou un 57%. E igualmente medra o gasto militar e 
o da Casa Real. É unha cuestión de prioridade política.  E Galiza 
non é unha prioridade nin para o PSOE nin para Podemos.
O BNG presentou un total de 234 propostas, todas elas necesa-
rias e razonábeis que responden a demandas históricas da ci-
dadanía; todas foron rexeitadas por PSOE e Podemos. Terán que 
explicar por que boicotean a Galiza. 
No BNG non nos importan as presións nin os insultos. Non es-
tamos para facerlle a vida máis cómoda ao Presidente de turno. 
Nós estamos en política para mellorar a vida dos galegos e das 
galegas, e nesa dirección seguiremos traballando.

Nas eleccións galegas o Bloque obtivo un resultado histórico, 
con 19 deputadxs. En Moraña tamén tivemos os mellores 
resultados de sempre, a que cres que se debe esta tendencia 
á alza do BNG?
O BNG avanza porque a sociedade ve en nós unha forza que 
defende ao país, unha forza na que se pode confiar, solvente, 
seria e rigorosa, unha forza con proxecto claro, que defende os 
intereses d@s galeg@s, e ten unha capacidade demostrada para 
gobernar mellorando a vida das persoas. E,  como non, porque 
temos unha militancia entregada e comprometida, da que me 
sinto profundamente orgullosa.

Hai que poñer ás persoas no centro 
e rescatar á sociedade das consecuencias da COVID

ANA PONTÓN, PORTAVOZ NACIONAL DO BNG


