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As veciñas e veciños de Moraña
esiximos unha sanidade pública de calidade
Todas e todos sabemos das dificultades e problemas

riedade que padecemos no noso centro de saúde ven de

que hoxendía padece a sanidade pública en Moraña,

lonxe pero empeora cada día que pasa. Entre os princi-

problemas que teñen a súa orixe nos recortes continua-

pais problemas que temos están:

dos practicados pola Xunta do PP, que afectan tanto aos
cartos investidos en sanidade, como aos medios e ao

A FALTA DUN SERVIZO DE PEDIATRÍA

persoal. Inevitabelmente, esta redución de recursos tradúcese nunha merma notábel da calidade asistencial.

Unha praza de pediatra segue sen cubrir, o que obriga
aos veciños e veciñasas a desprazarse a outros conce-

A todo isto, temos que engadir o cambio funcional do

llos da contorna para que os nenos e nenas poidan reci-

PAC de Caldas de Reis que queda cun só médico para

bir atención médica.

atención pola tarde. Parécenos inviaábel que un só médico quede de tarde para atender a máis de 21.000 habi-

A política da Conselleria de Sanidade até o de agora foi-

tantes da comarca.

poñer escusas e remendos sen dar unha solución definitiva a esta grave eiva.

A situación que está a padecer a Atención Primaria ten
ñas e para os profesionais da sanidade.

A FALTA DE REPOSICIÓN
DUNHA PRAZA MÉDICA

O centro de saúde de Moraña leva sufrindo e sufre hoxe

O SERGAS continúa sen cubrir a praza vacante pola re-

en día, de forma moi notábel, esta política de recortes e

cente xubilación dunha das doutoras que prestaba ser-

de desmantelamento. A situación de abandono e preca-

vizo no centro de saúde de Moraña.

consecuencias directas para os nosos veciños e veci-

A FALTA DE COBERTURA DAS BAIXAS
DO PERSOAL

morañesas que teñen como responsábeis únicos aos dirixentes da Xerencia de Atención Primaria, do SERGAS e
da Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza.

O SERGAS non cobre, de forma reiterada, as baixas do
persoal sanitario, e cando o fai faino só de forma parcial

Recentemente a Consellería de Sanidade anunciou, a
través do gobeno municipal de Moraña, unha serie de

A AMORTIZACIÓN DUNHA DAS
PRAZAS DE SERVIZOS XERÁIS

melloras das infraestruturas do centro de saúde como a
amplicación de salas médicas. Sexan benvidas! Benvida
cada unha das melloras dos equipamentos sanitarios!

Os servizos xerais son fundamentais para o bo desenvol-

Pero lamentabelmente, somos conscientes de que este

vemento da atención médica. No noso centro de saúde

tipo de anuncios de futuras obras, con tintes claramente

falta a praza dunha persoa que se xubilou e no se cubríu.

electorais, non poñen fin aos problemas existentes por-

O DESBORDAMENTO E AGOTAMENTO
DO PERSOAL SANITARIO

que PARA QUÉ QUEREMOS MÁIS SALAS MÉDICAS SE
NON TEMOS MÉDICOS?
Para unha atención sanitaria de calidade o que precisa-

A incompetente xestión da Xerencia de Atención Pri-

mos é un centro médico dotado desuficientes RECURSOS

maria que rexeita contratar o persoal necesario leva ao

HUMANOS E MATERIAIS.

persoal sanitario a extremos insostíbeis. Son moitos os
días nos que este centro de saúde conta unicamente cun

De feito, a plataforma SOS Sanidade Pública, reclama

médico/a e o persoal sanitario e de enfermería resulta in-

que se implante no noso Centro de Saúde un protocolo

suficiente para desenvolver o traballo diario xa que, ade-

anticovid-19 (que inclúa circuítos seguros de mobilidade

máis, deben atender de forma domiciliaria a pacentes

no seu interior es alas de espera adaptadas para cumprir

que o necesiten ao tempo que realizan desprazamentos

coas actuais normas sanitarias), e que se amplie o cadro

a domicilios para cumprir coas campañas de vacinación

de profesionais e as quendas de atención para rematar

da gripe e da COVID-19.

coas inaceptabeis listas de espera.

A todo isto súmase un longo etcétera de cuestións que
afectan á asistencia sanitaria de todos os morañeses e

A situación sanitaria en Galiza
A COVID-19 constatou a realidade
dunha sanidade pública galega
ao bordo do precipicio, deixando
en evidencia moi especialmente
unha atención primaria colapsada
e moi deteriorada que arrastra
as consecuencias de anos de
recortes orzamentarios e que hoxe
se manifesta con masificación
de consultas, cupos desbordados,
redución e non substitución de

ALGÚNS DATOS SIGNIFICATIVOS
ESTIMACIÓNS DE APRAZAMENTOS MÉDICOS EN GALIZA
INTERVENCIÓNS CIRÚRXICAS 3.000
CONSULTAS 600.000
PROBAS DIAGNÓSTICAS 20.000

ORZAMENTO DE SANIDADE COMPARADO CON 2009
47 MILLÓNS DE EUROS MENOS (277 SE INCLUIMOS O IPC)

profesionais, listas de agarda
interminábeis, peche de axendas,
saturacións, ausencia de pediatras e
PACs ao límite, entre outras.

A ATENCIÓN PRIMARIA Á COLA DO ESTADO
FARÍAN FALTA 262 MILLÓNS € MÁIS PARA CHEGAR
AO INVESTIMENTO MEDIO DO ESTADO

O TRABALLO DO BNG DE MORAÑA PARA MELLORAR A SANIDADE PÚBLICA
O traballo político do BNG para a defensa da sanidade pública vén de hai moi tempo, xa que temos un compromiso claro
e decidido cos servizos públicos de Moraña Este traballo traduciuse ao ámbito social e institucional, con mobilizacións,
mocións, preguntas parlamentarias, recollida de sinaturas, etc.… Aquí tedes un breve resume
O 6 de febreiro de 2022 o BNG de Moraña é parte convocante da
concentración veciñal da comarca para protestar polo cambio
funcional do PAC de Caldas de Reis, que limita a un só médico
para atención nas tardes
O 11 de xaneiro de 2022 o BNG remitelle unha carta ao Alcalde
de Moraña co obxetivo de establecer unha fronte común de
todas as organizacións políticas locais para demandar e
defender unha atención primaria sanitaria de calidade para
Moraña

O 28 de outubro de 2021 o BNG presentou moción na defensa
da atención primaria, despois de observar os múltiples
problemas existentes no centro de saúde e que estaban a
incidir a atención sanitaria provocados por unha nefasta
xestión dos responsábeis políticos do Sergas e da Consellería
de Sanidade.

O 17 de decembro de 2021 o BNG de Moraña participa en
Cuntis na mobilización social para a reposición urxente do
servizo de pediatría conxunto entre os centros de sáude de
Moraña e Cuntis
O 28 de xuño de 2021 o BNG é parte convocante da
concentración diante do Centro de Saúde para esixir servizo
e pediatría en Moraña, xa que a Consellería de Sanidade no
cubre a praza
O 16 de xuño de 2021 o BNG rexistrou moción para demandar
do Xunta de Galicia a reposición da praza de pediatría

O 2 de decembro de 2021 o BNG presenta no Parlamento galego
unha proposición para dotar dos medios humanos e materiais
necesarios ao centro de saúde de Moraña

O 23 de decembro de 2020 o BNG leva ao Parlamento os
problemas do Centro de Saúde, mantendo unha xuntanza
dos concelleiros de Moraña coa coa portavoz do grupo
parlamentario, Ana Pontón, e o deputado da comarca, Luis
Bará
O 27 de novembro de 2021 o BNG é parte convocante da
concentración veciñal diante do Centro de Saúde de Moraña
para a defensa da atención primaria e para reivindicar
da Xunta de Galiza o remate do maltrato sistemático coa
sanidade de Moraña

O BNG levou a cabo unha intensa campaña de recollida de
sinaturas para reactivación da atención presencial no centro
de saúde de Moraña. Recolleronse máis de 600 sinaturas que
se entregaron na Xunta de Galiza
O 14 de novembro de 2021 o BNG de Moraña participa na
manifestación en defensa da sanidade pública convocada
pola Plataforma SOS Sanidade Pública en Santiago

Marcos Suárez:

“O obxectivo do traballo do BNG é mellorar
a calidade de vida dos veciños e veciñas de Moraña”
Como te presentarías para as persoas que non te
coñecen?

ser capaz de liderar un goberno forte, cohesionado e que
traballe. É máis, nin o propio PP da provincia confía nel.

Cando me presento alguén o primeiro en dicirlle é que
son de Moraña porque me sinto moi orgullo de nacer en
vivir no mellor sitio do mundo. E o segundo que diría
que son unha persoa que está en política porque é a ferramenta útil e fundamental para construirmos o futuro
dos nosos fillos e fillas.

A que te refires coa parálise xeralizada na xestión do
actual goberno do PP?

En Moraña, xa te coñecerá moita xente?
Creo que sí, pero sobre todo porque nun concello pequeno coma o noso practicamente coñecemonos todos
e todas. O certo é que me coñecen como “Marcos o do
bloque”. De feito a pregunta que máis me fan pola rúa e
como está o Concello.
E cal é a resposta que lles das de como está o Concello
de Moraña?
A resposta é sinxela. O Concello de Moraña ten un goberno municipal debilitado e que está a implicar unha
parálise xeralizada na xestión. É o que creo, é a realidade e penso que a veciñanza así o está a percibir.
Neste mandato tivemos un Alcalde que nin tan siquera
encabezou a candidatura. Un Alcalde que nin tan siquera é capaz de liderar ao PP, polo que moito menos vai

Moraña está quedando atrás en moitas políticas e que
son necesarias implementar. O actual goberno, a pesares de ter fondos a disposición doutras administracións para financiamento de actuacións, non é quén de
poñelas enriba da mesa. Isto é así porque o PP non ten
proxecto político para Moraña.
Cales serían esas políticas das que falas das que o PP
non ten en conta?
Son moitas. Non obstante eu centraríame nos seguintes piares fundamentais das que colgarían as diferentes
medidas ou políticas;:o primeiro atender ás prioridades
da xente e que os servizos públicos básicos sexan de
calidade., o segundo a política ambiental e de xestión
de residuos, e o terceiro a recuperación de espazos públicos e a implantación de novas tecnoloxías e aspectos
dixitais
O PP non ten intención de abordar os mútiples problemas estruturais e de servizos que temos e que se deben
mellorar.

Que lle ofrece o BNG aos veciños e veciñas de Moraña?
O BNG ofrécelle un proxecto político solvente que busca resolver os problemas xerais do noso Concello.
Do que se trata é de aplicar políticas e realizar xestións para
avanzar, dinamizar, corrixir, mellorar, implementar, etc.… Precisamente nós o que queremos é fuxir do estancamento e da
rutina. O que non se pode desde un goberno municipal é crear
problemas en vez de arranxalos, tal e como está a facer PP en
Moraña na actualidade.
Como resumirías o proxecto político do BNG de Moraña?
O proxecto político do BNG é amplo cunha visión xeral do que
en Moraña se pode facer, que é moito, dadas as súas fortalezas
e potencialidades.
Non obstante, eu diría que o proxecto do BNG está centrado nas
persoas. O obxetivo colectivo que temos é mellorar a calidade
de vida dos nosos veciños e veciñas.
En Moraña hai moitas cuestións a abordar para acadar estes
obxetivos como son ter un concello ordenado, limpo e cuns servizos, equipamentos e infraestruturas públicas de calidade. É
necesario actuar na explanada de Mos, mellorar con urxencia
o vial Mane-Rebón, resolver os problemas de saneamento, etc...
Insisto, e xa o dixen antes, o BNG ten solvencia política, está para
resolver problemas e para atender aos veciños e veciñas. É unha
característica do que fai o BNG nos concellos onde goberna.
Falta moito por facer logo?
Moito. E co goberno actual en vez de mellorar semella que empeoramos, pois non é quén de dar resposta ás necesidades e de
mellorar cousas.
Non pode ser que hoxendía os viais sexan intransitábeis por
falta de mantemento. Non pode ser que teñamos cun edificio
multiusos para telo pechado. Non pode ser que teñamos unha
sendas peonís sen limpar. Non pode ser que haxa veciños e
veciñas que non conten con servizos básicos e fundamentais.
Non pode ser que haxa marquesinas nas parroquias que non
teñan as mínimas condicións. Non pode ser que haxa desatención aos servizos do rural. Non pode ser que no centro urbano
non haxa un mínimo orde.
E xa por último, serás ti a persoa que lidere a candidatura do
BNG no próximo ano?
Esa é unha decisión que non está tomada. Quen ten o poder de
decisión é a militancia da miña organización política e a xente do BNG. Eu só podo avanzar, que estarei onde eles me pidan.
Sempre o fixen e así seguirá sendo.

O BNG fortalécese co obxectivo
de acadar a alcaldía
Rubén Fernández foi reelexido Responsábel
Local do BNG, á fronte dunha dirección política da que forman parte ademais Mariña
Búa, Lucía Silva, Henrique Fernández, Marina Tilve e Diego Oliveira. O responsábel local
destacou a a capacidade política, a xuventude e a relevancia das mulleres na nova dirección, e asegurou que “estamos en condicións
de ofertar un proxecto ilusionante, cribel e de
futuro para que Moraña deixe a parálise actual e emprenda un camiño de progreso.

Marcos Suárez, Mariña Búa
e Rubén Fernández na dirección
comarcal do BNG
Moraña colle máis forza na dirección comarcal do BNG da comarca Pontevedra-Caldas
coa incorporación de Mariña Búa á dirección
política.

Participamos no acto do 90
aniversario da fundación do PG
Militantes do BNG-Moraña participamos
en Pontevedra no acto convocado polo BNG
para celebrar o 90 aniversario da fundación
do Partido Galeguista, que tivo lugar o 5-6 de
decembro de 1931 na cidade do Lérez

Algunhas iniciativas políticas do BNG

Restaurar a Casa do Conserxe
O Pleno do Concello aprobou unha moción do BNG para
restaurar e mellorar a chamada Casa do Conserxe, situada
xunto ao CPI Plurilingue Santa Lucía, que a día de hoxe presenta unha imaxe lamentábel e constitue un perigo para a
comunidade escolar coa situacion ruinosa na que está.

Mellora da Rúa 7
Mellora Integral
dos parques infantís
O BNG demandou melloras nos parques infantís de Amil
e Espedregueira que presentan serios problemas de mantemento. O PP rexeitou esta demanda decindo que era moi
caro asumir as reparacións precisas.

O BNG presentou unha iniciativa instando ao goberno municipal a proxectar e dotar de financiamento a mellora integral da Rúa 7, xa que está en mal estado.
Tendo en conta que un das principais rúas do núcleo de
Santa Lucía, onde se asentan varios negocios, onde viven un
importante número de familias e onde se asentan os principais equipamentos educativos e deportivos, consideramos
urxente e prioritaria esta actuación.

Campo de fútbol de Mirallos
O BNG solicitou o reinicio das obras do Campo de Fútbol de
Mirallos e pídelle ao Alcalde que se deixe de escusas. Despois de multitude de visitas institucionais, de multitude de
promesas e anuncios do PP sobre o remate das obras, seguen sen estar rematadas e impide que estas instalacións
estén a disposición do uso por parte da veciñanza.

Algunhas iniciativas políticas do BNG

O BNG demanda a mellora do vial Mane-Rebón
No mes de febreiro de 2021 o BNG presentou unha moción
que se debatiu no Pleno de Moraña na que se acadou o consenso para solicitarlle á Deputación de Pontevedra a mellora
intregal do vial EP-0503 Mane-Rebón.
O BNG considera esta infraestrutura de vital importancia
para Moraña por ser unha das estradas principais e vertebradoras do noso concello, xa que dá saída ás parroquias
de Gargantáns, San Lourenzo, Cosoirado, Amil e Rebón cara
Caldas de Reis, Vilagarcía, Pontevedra e toda a comarca do
Salnés.
Somos conscientes que nos últimos catro anos o goberno do
PP de Moraña adoptou unha posición de intransixencia con
respecto á mellora do trazado actual deste vial. O PP, mesmo
utilizou aos veciños e veciñas para facer política a sabendas
de que a actuación que eles pretendían non era unha opción
viábel por múltiples e insalvables irregularidades.

Xa é hora de que se traballe para o interés xeral da veciñanza
e non con estratexias partidistas, que non levan, e neste caso
aínda máis, a ningún lado. Os feitos son os que son, e a realidade é que a día de hoxe temos un vial moi deteriorado e con
múltiples deficiencias.
Desde o BNG cremos que o goberno municipal, ten a obriga
de pelexar pola mellora deste vial, pero coa súa nefasta xestión e de parálise actual non foi quén de liderar un traballo
serio e riguroso para que a mellora do vial sexa unha realidade a curto prazo.
Unha mágoa ter un goberno municipal máis preocupado de
facer propaganda que de defender os verdadeiro problemas
estruturais do noso Concello.

O BNG leva a Unidade de
Alzheimer ao Parlamento
O Grupo Parlamentar do BNG rexistrou preguntas parlamentarias para que a Xunta de Galiza informe da situación
na que se atopa a Unidade de Atención de Alzheimer que
prometeron poñer en funcionamento na antiga Casa das Sociedades Agrarias sita en Alende, xa que a día de hoxe esta
actuación non está operativa

Ana Pontón:
“O futuro de Galiza pasa por facernos valer como pobo”
A COVID-19, a reforma laboral, a sanidade... Hai moitos
temas de importancia na actualidade.
Si, e en todos eles os gobernos deberan demostrar valentía e que aprenderon a lección. En cambio, vemos que van
no camiño inverso. A Xunta segue a recortar na sanidade
pública, especialmente na atención primaria. E o goberno
español mantén no básico a reforma laboral que fixera o
PP. Cando máis falta fan políticas fortes en favor da economía real, das persoas autónomas, das traballadoras, dos
servizos públicos... menos valentía e vontade vemos nos
gobernos galego e español.
O BNG é especialmente crítico coa reforma laboral
anunciada polo goberno PSOE-UP.
A nós gustaríanos poder votar a favor. Iso querería dicir
que é unha reforma que derroga a do PP e recupera dereitos. Mais é todo o contrario: unha fraude, totalmente decepcionante. O PSOE e Podemos podían apoiarse na maioría de esquerdas do acordo de investidura, e en cambio
prefiren pactar coa CEOE e manter o núcleo da reforma do
PP. Tanto é así que esta reforma que queren aprobar conta
co apoio de Aznar e da dereita máis ultra.

Outro tema que está enriba da mesa é o chamado
“financiamento autonómico”.
Si, e tamén neste tema, como no da enerxía eólica, o aforro
ou a AP9, Galiza sae prexudicada. Dámos ao Estado máis
do que recibimos, e non temos control sobre os nosos cartos. En todos estes grandes temas propuxemos sempre
acordos de país en beneficio da sociedade galega, mais o
centralismo de PP, PSOE e Podemos favorece sempre que
nada cambie, e polo tanto que o agravio e discriminación
a Galiza continúen.
Nos últimos meses detéctase que medran os ataques das
forzas estatais contra o BNG, por estes temas.
Si, medran por dous motivos. Primeiro, porque saben que
o BNG medra, está á alza, e preocúpalles. Somos a alternativa política e de goberno ao modelo que nos ofrecen
as forzas estatais: máis do mesmo, para que nada cambie.
O segundo motivo é que os deixamos en evidencia. Coa
nosa defensa dos intereses galegos, goberne quen goberne, quedan retratados. No BNG temos clara unha cousa:
o futuro de Galiza pasa por facernos valer como pobo. As
forzas centralistas, do PP a Podemos, están nerviosas, e
ese nerviosismo fai que actúen así.

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