
A política que o goberno municipal do 
PP veu desenvolvendo nestes últimos 
12 anos pódese resumir nunha clara 
aposta polo investimento en paseos 
en detrimento dos servizos e da pro-
moción da economía local, política 
que trouxo como consecuencia unha 
alarmante perda de poboación.
Desde os primeiros momentos, o al-
calde manifestou a súa preferencia 
por deseñar unha vila para os vera-

neantes, estragando 
o diñeiro público en 
paseos marítimos e 
fluviais, arranxos no 
xardín, empedrado de 
rúas…
Porén, e coa coniven-
cia da Xunta, deixou 
de lado a dotación de 
servizos para asentar 
a poboación, incluso 
suprimindo proxec-
tos que xa estaban en 
marcha e que dina-
mizarían a economía 
da localidade como 

o parque empresarial da Teixoeira, o 
Centro de Día, a Galescola, para os 
que, un ano máis, puidemos compro-
bar que non aparece nin un só euro 
consignado nos orzamentos da Xunta 
de Galiza para o 2011.
Así mesmo, o goberno municipal 
desentendeuse durante estes 12 anos 
das políticas de promoción de em-
prego, deixou esmorecer o comercio 
local sen tomar ningunha iniciativa e 
non invistiu un peso en proxectos di-
namizadores da economía local. 
O PP fracasou: por primeira vez en 
moitos anos A Pobra perde habitan-
tes, deixando aos mesmos en menos 
de 10.000. E isto non sucedeu, como 
di Isaac Maceiras, porque morre máis 
xente da que nace, que isto tamén 
ocorre en toda Galiza, senón porque 
algúns dos nosos veciños e veciñas, 
sobre todo parellas con fillos ou fi-
llas vense obrigados a trasladarse a 

concellos limítrofes que contan cos 
servizos dos que A Pobra carece para 
conciliar a vida familiar e laboral e que 
contan con outras oportunidades ao 
ser pobos máis dinámicos e vivos.
Nestes momentos de crise económica 
aínda ten menos sentido esta política 
do PP. Nos orzamentos da Xunta para 
2011 recórtanse máis dun 30% os in-
vestimentos, pero o goberno municipal 
da Pobra decidiu investir este ano máis 
de 1,3 millóns de euros no paseo fluvial 
do río Morto. Mentres continuamos sen 
Centro de Día, a pesar das promesas 
do alcalde, xa que nos orzamentos non 
figura ningunha partida para construií-
lo. Os veciños e veciñas tamén segui-
mos sen gardería pública, sen sanea-
mento en todas as parroquias… Está 
claro que a crise vai afectar sobre todo 
á prestación de servizos públicos pero 
non á ornamentación. O problema é 
que os veraneantes tamén sofren a cri-
se e tanto investimento non vai servir 
para nada.

As alternativas do BNG
A Pobra está perdendo poboación e 
oportunidades. Cambiar radicalmente 
esta dinámica é o noso obxectivo. Por 
iso o BNG aposta polo investimento 
en chan industrial e en políticas de 
creación e consolidación de empre-
go, polo investimento en servizos pú-
blicos tan necesarios nestes tempos 
de crise; pola mellora nas infraestru-
turas; polo fomento do deporte de 
base coa dotación dun novo campo 
de fútbol. En definitiva, o BNG aposta 
por facer da Pobra un pobo vivo.
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O BNG comprométese a mellorar os 
servizos públicos e aumentar a poboación

www.bng-galiza.org
Edita: BNG 

A Pobra do Caramiñal

       O obxectivo 
do BNG é cambiar 
radicalmente a esta 
dinámica do PP de 
perder oportunidades 
e poboación

Bloque
A Pobra do Caramiñal

Despois de 12 anos de goberno municipal do PP o seu fracaso está na falta 
de servizos públicos e deixar en menos de  10.000 o número de habitantes

Un novo equipo de Goberno para unha Pobra dinámica
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e O Plan de Ordenación do Litoral e as mentiras de 

Isaac Maceiras

A principios deste ano o goberno do 
PP na Xunta aprobou o Plan de Orde-
nación de Litoral (POL) que afectaba 
aos concellos costeiros, sobre todo 
cos chamados corredores ecolóxi-
cos que se sitúan ao redor dos rios e 
regatos e que teñen unha protección 
similar aos de Costas. Estes corre-
dores ecolóxicos non respectaban 
aos núcleos habitados, quedando as 
vivendas e terreos situados dentro 
destes corredores afectados como se 
estiveran en costas. Na Pobra existían 
máis de 300 vivendas nesta situación 
e numerosas fincas que eran edificá-
beis deixaban de selo. 

O POL aprobouno o Goberno do PP 
na Xunta en xaneiro e enviouno aos 
concellos en febreiro para que presen-
taran alegacións até o mes de maio; 
até ese momento só podían alegar os 
concellos. Así pois, dende febreiro o 
Goberno de Maceiras sabía das nega-
tivas repercusións do plan. Chegado o 
mes de abril e vendo que non facían 
nada, nin informaban á veciñanza, o 
BNG da Pobra decide asumir as res-
ponsabilidades que o goberno muni-
cipal deixaba de atender, e celebrou 
12 reunións para informar a cidada-
nía. Así mesmo, o BNG convocou un 
pleno extraordinario para demandar 
dende a corporación municipal a reti-
rada deste plan e a elaboración doutro 
acorde coa realidade dos núcleos ha-
bitados na Galiza.

A partir dese momento, e fronte á res-
ponsabilidade do BNG, o PP por boca 
do alcalde iniciou unha campaña de 
intoxicacións e mentiras. Empezou 
dicindo que o POL non afectaba a 
Pobra, continuou dicindo que se en-
ganaba a xente e rematou acusando 
de alarmismo,  que ningunha casa se 

ía derrubar. Menti-
ras como xa nos 
ten acostumados, e 
como ben saben as 
máis de 200 persoas 
que asistiron aos 
actos, onde se in-
formaba cos planos 
e documentación 
oficial que aparecía 
na páxina web da 
Xunta, onde todos 
os veciños e veci-
ñas puideron entrar 
e comprobar cos 
seus propios ollos 
as afectacións, polo 
tanto información 
directa do Goberno 
Galego galego. 

Cando se celebra o 
pleno o BNG presen-
ta as reclamacións 
de máis de 700 
veciños e veciñas 
que demandan da 
Xunta a retirada do 
POL, pero o PP coa 
súa maioría rexeita 
a proposta dos veciños, veciñas e 
BNG e presenta outra onde reclama 
á Xunta que o POL se adapte ao Plan 
Urbanístico da Pobra e non se afecten 
os núcleos habitados. Polo tanto, re-
coñecen esta afectación e presentan 
unha alegación á Xunta. Demostran 
así a sú mentira.

Rematado o período de alegacións 
dos concellos, preséntanse os novos 
planos para o período de alegacións 
públicas e comprobamos con satis-
facción como a mobilización dos ve-
ciños e veciñas e o traballo do BNG 
fixo que o PP cambiara os planos e 

todos os núcleos do concello queden 
fóra de afectacións. 

Non así outras zonas que eran chan 
rústico no plan municipal, e permitían 
certas actuacións agrarias e gandei-
ras, queden agora co POL afectadas e 
non se permiten ningún tipo de actua-
cións, como en amplas zonas de San 
Isidro, demostrando así que tamén hai 
afectación do POL no concello.  

Os veciños e veciñas da Pobra xa 
coñecen o costume de Maceiras de 
enganar e mentir, e están xa fartos e 
desexando un novo goberno, como o 
que ofrece o BNG, que se preocupe 
da xente e dos seus problemas reais.

A mobilización dos veciños e veciñas 
xunto ao BNG obrigan ao PP a modificar 
o POL na Pobra

Mapa coas afectacións iniciais do POL 
no concello, as zonas pintadas en verde
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e O goberno municipal do PP malgasta máis dun millón 

e medio de euros

A austeridade proposta polo PP da 
Xunta non dá chegado á Pobra máis 
que para suprimir proxectos que di-
namizarían a economía da localidade 
e evitarían o descenso de poboación, 
como o parque empresarial da Teixoei-
ra, a Galescola, o centro de día, o apoio 
ao comercio e á creación de emprego.
Neste contexto de crise económica, as 
alternativas que nos vén ofrecendo o 
PP da Pobra do Caramiñal son o es-
trago de máis de 1,3 millóns de euros 
no paseo fluvial do río Morto e a remo-
delación do Xardín por valor de case 
200.000 euros. 
Mentres determinadas zonas do cas-
co urbano como A Covecha, Lamas 
e Andrés, Treixadura… seguen sen 
se rematar de urbanizar e humanizar; 
mentres hai zonas que seguen sen sa-
neamento como San Isidro; mentres 
seguimos carecendo de servizos públi-
cos esenciais, de políticas de dinamiza-
ción económica,…o goberno municipal 
do PP volveu remodelar o Xardín… nun 
xesto de cinismo e desprezo cará a xen-
te da Pobra voltou a inaugurlo.

Os argumentos cos que o PP xusti-
ficou esta obra foron que, como lle 
gusta dicir ao alcalde, “o Xardín está 
enfermo”. Non obstante, 
preto de 130.000 euros, 
a maior parte do inves-
timento, foi para empe-
drar o paseo central do 
Xardín e en poñer novo 
alumeado. Nin un só euro 
foi destinado a sanear as 
árbores. É máis, o empe-
drado non beneficiará ás 
árbores. Pero aínda máis 

sorprendente foi gastar 60.000 euros 
en cambiar a antiga fonte por outra 
nova. Ademais do enorme gasto en 

flores e ornamentos para 
a inauguración…
Con estas políticas do PP 
de estrago inútil de fondos 
públicos a Pobra está per-
dendo as oportunidades 
de revivir. Entre todos e 
todas debemos poñerlle 
freo e cambiar estas po-
líticas cun novo goberno.

Nun momento de crise económica, o goberno local gasta máis de 1,3 millóns 
de euros no paseo fluvial do río Morto e case 200.000 euros na remodelación 
do Xardín

       O PP 
substitúe a 
fonte ó Xardín 
porque “está 
enfermo”

Sen gardaría pública nin emprego, mentres o PP estraga os cartos en paseos

As alternativas do BNG fronte a crise
O BNG presentou medidas para facerlle 
fronte a crise económica sen ter que 
aplicar recortes nos dereitos sociais e 
das clases traballadoras, como preten-
den o PSOE e o PP .

Opuxémonos a subida do IVE por gra-
var o consumo dos sectores sociais 
máis desfavorecidos e afectados pola 
crise. Opuxémonos á reforma das pen-
sións. E rexeitamos as sucesivas me-
didas que o Goberno do Estado está 
impulsando, co apoio do PP, dirixidas 
a contentar aos mercados financeiros 
especulativos, verdadeiros responsá-
beis da crise. 

As propostas do BNG consisten en me-
didas de austeridade do gasto público: 
supresión de Ministerios, transferindo 
competencias á Xunta de Galiza, re-
dución da Administración do Estado 
en Galiza e supresión das deputacións 
provinciais. Redución do gasto militar.
Reforma fiscal para que paguen máis 
as rendas máis altas, impulsando un 
plan de loita contra a fraude e a eva-
sión fiscal. 
Regular e reformar os mercados e sis-
temas financeiros, para desde o con-
trol público garantir que a liquidez do 
sistema financeiro non vaia a xogar no 

casino especulativo e si a financiar a 
economía produtiva.

Garantir e reforzar os servizos públi-
cos, as pensións e o resto de presta-
cións públicas. 

Levar a cabo políticas activas na loita 
contra o paro.

Instar á Xunta de Galiza a abandonar a 
súa política de destrución e privatiza-
ción dos servizos públicos, que adopte 
medidas efectivas na loita contra a cri-
se e o desemprego e deixe de culpar de 
todo ao Goberno do Estado, exercendo 
as súas responsabilidades de goberno.
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e O BNG comprométese a mellorar o barrio de Lamas e                      

Andrés-San Roque
A zona comprendida polas rúas La-
mas e Andrés, San Roque, Lapido e 
Alexandre Bóveda é un dos barrios 
máis poboados do casco urbano. Po-
rén, nunca foi obxecto dunha atención 
adecuada por parte do goberno local 
do PP. A sensación de abandono e su-
cidade é a habitual.
Existe unha zona verde que nunca foi 
urbanizada nin rematada. A disputa 
sobre unha mínima parte da parcela 
non é motivo para que a totalidade da 
zona permaneza abandonada. Pareci-
da situación de desleixo amosan as 
outras zonas verdes deste barrio.
A pista deportiva amosa tamén a 
desidia do goberno municipal cara 
este barrio do Caramiñal. O peche pe-
rimetral está desfeito, a pista chea de 
lixo e as porterías rotas. Cando o BNG 
solicitou o seu arranxo, o PP retirou 
as porterías, co que non solucionou 
o problema, pero si impediu o se uso 
deportivo.
A pista multixogos da parcela de Ra-
quel Soler, ocupa unha pequena parte, 
o resto da superficie está desocupada, 

presentando un aspecto de total aban-
dono. O goberno municipal usouna 
para almacenaxe de entullos e restos 
de escavacións, e moitos destes refu-
gallos aínda están na parcela poñendo 
en situacións de perigo aos usuarios e 
usuarias da pista.
O mantemento dos contedores de re-
siduos é claramente deficiente e a súa 
colocación tamén é mellorábel. Tam-
pouco existen papeleiras que axuden 
a evitar que o lixo se deite en calquera 
lugar.

Por todo isto O BNG solicitou do go-

berno municipal as accións oportunas 
para rematar co abandono e carencia 
de mantemento que padece o barrio 
de Lamas e Andrés- San Roque. Pro-
poñendo que se fixeran estas melloras 
dentro do Plan de Obras da Deputa-
ción que concedeu ao noso concello 
máis de 200.000 euros, pero como 
sempre o PP opúxose. Está claro que 
as súas prioridades son outras e non 
as dos veciños e veciñas. E por iso 
o BNG comprométese a resolver este 
problema desde o goberno municipal 
despois de maio próximo.

Aspecto de abandono en Lamas e Andrés

Rosana Pérez consigue que o campo de fútbol de 
Cadreche sexa unha realidade
Grazas ao traballo do BNG da Pobra, 
que buscou alternativas á deficiente 
dotación de zonas deportivas e, con 
moito esforzo e insistencia, foi capaz 
de convencer ao goberno municipal 
do PP da viabilidade 
dun campo de fútbol 
en Cadreche.

Coma noutros moi-
tos casos, foi o BNG 
o que levou, hai máis 
dun ano, a iniciativa 
poñendo enriba da 
mesa os cartos que 

a Deputación, pola xestión da nosa 
deputada Rosana Pérez, estaba dis-
posta a investir (case 500.000 euros) 
e instando ao alcalde a non demorar 
máis o proceso de poñer os terreos 

a disposición do ente 
provincial.

Finalmente, o proxec-
to está en marcha, e 
pronto contaremos 
cun campo de herba 
artificial financiado 
pola Deputación. É 
dicir, unhas instala-

cións deportivas modernas e funcio-
nais para dar un servizo de calidade 
aos nosos mozos e mozas, nenos e 
nenas, seguindo a máxima do BNG de 
potenciar o deporte de base como un 
medio máis de desenvolver hábitos 
saudábeis na  nosa xuventude.

Unha vez máis o BNG pon en marcha 
un proxecto pensando nas demandas 
reais dos noso veciños e veciñas, 
apostando pola xuventude, polo de-
porte e polos servizos públicos que 
redunde en beneficio de toda a cida-
danía.

       O BNG 
consegue os cartos 
para construír o 
campo de fútbol de 
Cadreche
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e O BNG tamén defende A Pobra no Parlamento Galego 

e en Madrid

Durante estes últimos meses foron 
varios os temas relativos á Pobra que 
o BNG levou ao Parlamento de Galiza 
a través da deputada Ana Pontón. 

Un dos asuntos tratado foi o sanitario, 
xa que dende a chegada do PP ao go-
berno da Xunta os recursos en saúde 
reducíronse e a calidade asistencial 
deteriorouse. Presentáronse diversas 
iniciativas sobre o Hospital da Bar-
banza: reclamando a posta en marcha 
da Unidade de Saúde Mental, xa adxu-
dicada co anterior goberno, e que o 
PP eliminou. A solicitude de dotación 
de celadores no Hospital, xunto co da 
Costa da Morte, o único en Galiza que 
non conta con estes profesionais. Ta-
mén demandamos manter un equipo 
propio de radioloxía, o PP determinou 
que o temos que compartir co Hos-
pital do Salnés, así como a mellora e 
maior dotación de especialistas, redu-
cidos polo PP como o de xinecoloxía. 
No centro de saúde da Pobra recla-
mamos a dotación dun pediatra máis, 
pois como recoñeceu a propia Xunta, 

no último ano o servizo de pediatría do 
noso concello estivo desatendido un 
de cada tres días; aínda recoñecendo 
esta situación argumentaron que o 
servizo era o adecuado. 

Outro dos asuntos tratados foron os 
educativos, defendendo unha educa-
ción pública de calidade e esixindo 
a reposición de servizos eliminados 
polo PP, como o profesor de audición 
e linguaxe que traballaba nos colexios 
da Pobra. No Parlamento Galego o 
BNG tamén defendeu o mantemento e 
dotación adecuada nos centros edu-
cativos, unha iniciativa que tamén foi 
levada diante do goberno municipal, 
por ser responsábel, xunto á Xunta, 
de moitas destas cuestións, como o 
saneamento, do que carecen moitos 
centros. A resposta por parte do PP 
foi negar os problemas, e dicir que a 
Xunta e o goberno local estano facen-
do “estupendamente”.

Outro asunto tratado foi a paralización 
por parte do PP do parque empresa-
rial supramunicipal. Dende o BNG de-

mandamos, tanto no Parlamento 
Galego como diante do goberno 
municipal, a súa construción in-
mediata, como algo fundamental 
para a creación de emprego nesta 
situación de crise. O PP xa non 
sabe que mentiras usar para es-
conder esta paralización, falando 
de que faltaban non se sabe que 
estudos para inicialo, cando todo 
o mundo sabe que xa se publicara 
no DOG a licitación de expropia-
ción de terreos cando eles che-
garon á Xunta e mandaron parar 
todo. 

No Congreso dos Deputados ta-
mén estivo presente a Pobra a 
través de Francisco Jorquera, 
deputado do BNG.  As obras de 
derrube da Onza de Oro, actua-

ción lograda polo BNG, foron obxecto 
de especial seguimento, esixindo o 
control para evitar verquidos ao mar 
e a retirada dos entullos do derrube, 
xa que a situación actual é aínda máis 
perigosa que a anterior.

Outro dos asuntos tratados foi a si-
tuación de abandono e deterioro das 
Xunqueiras do Caramiñal. Despois de 
conseguir o BNG no Congreso unha 
partida de 500.000 euros para ini-
ciar a súa recuperación, reclamamos 
o inicio das actuacións, máis dende 
o Goberno Central contestaron que 
o goberno municipal do PP non tiña 
interese en apoiar o investimento. Le-
vamos pois ao Pleno da Corporación 
municipal o asunto e comprobamos 
que efectivamente isto era así. Resul-
ta escandaloso que Isaac Maceiras 
renunciase a 500.000 euros para o 
prexuízo dos veciños e veciñas da Po-
bra. Ao mellor é que teñen razón as 
malas linguas e prefire que a zona siga 
sendo unha xurreira sempre e cando 
os seus amigos saquen proveito dela. 

Demandamos a mellora de servizos públicos como a sanidade ou a educación, 
ante o desleixo e abandono do PP tanto dende o Concello como dende a Xunta

Ana Pontón con Rosana Pérez e Severino Romero
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e Rosana Pérez dá un novo pulo ao comercio da Pobra a 

través da Deputación
A presenza do BNG no goberno da De-
putación contribúe a impulsar o em-
prego mediante as xestións realizadas 
por Rosana Pérez, nun claro exemplo 
de compromiso co comercio tradicio-
nal da Pobra, para dotar á Asociación 
do pequeno comercio de innovadores 
recursos, como é o caso de “Deán 
Stock Centro Formativo” que terá un 
papel fundamental na dinamización do 
sector. 

A Deputación financiará a posta en 
marcha dunha tenda-escola para co-
merciantes, promovida polo centro 
comercial aberto O Deán, na que se 
formarán tanto os futuros emprega-
dos do comercio como os comer-
ciantes en activo, a través de cursos 
adaptados ás súas necesidades. Os 
obxectivos son a pro-
fesionalización do sec-
tor, mellorando a cua-
lificación dos traballa-
dores e traballadoras 
presentes e futuros, e 
logrando a promoción 
de novas iniciativas 
empresariais, tenden-
cias e fórmulas de 

negocio no pequeno 
comercio. Ademais 
garantirá aos empre-
sarios a contratación 
de persoal cunha 
cualificación profe-
sional.

Deste xeito compro-
bamos como, unha 

vez máis, o BNG leva a iniciativa, 
toma as decisións e consegue os car-
tos para levar a cabo proxectos que 
defenden os intereses reais do noso 
concello, promovendo a dinamización 
do comercio e aportando mecanis-
mos para, non só evitar a destrución 
de emprego, senón xerar novos pos-
tos de traballo cualificado.

Intervención de Amparo Cerecedo, presidenta do Dean, na presentación da tenda-escola coa 
presenza de Rosana Pérez e Pablo Villamar, vicepresidente da Deputación

O BNG dende o goberno da Deputación aposta pola 
mellora do noso concello
O Goberno da Deputación da Coruña, 
do que forma parte Rosana Pérez, 
realizou durante estes últimos meses 
unha gran cantidade de investimentos 
para mellorar as estradas de titularida-
de provincial no noso concello.  

Así arranxouse o firme, renovouse a 
sinalización horizontal e vertical na 
estrada que vai do Campiño, dende 
o cruce co AC-305, até Cabío pasan-
do por Arcevispo e a Laxe. Traballos 
similares realizáronse na estrada do 
Camiño Ancho, e na de Sta. Cruz. Re-

centemente tamén se renovou o firme 
e a sinalización na estrada que sobe 
ao miradoiro da Curota no tramo que 
vai dende o Miradoiro de Valle Inclán 
até o cumio da Curota.

Tamén dotouse de beirarrúas o pe-
rigoso tramo que vai dende a ponte 
de San Antón até a estrada que vai 
ao Instituto da Pobra, así como reno-
vouse o firme na rúa Ponte dende o 
Cristo do Pichón até os Areos.

Por último sinalar unha obra realizada 

pola Deputación despois de varias re-
unións de Rosana Pérez cos veciños 
e veciñas da zona: a pavimentación e 
dotación de alumeado en varias rúas 
da zona da Garita e os Areos, así 
como a primeira fase de pavimenta-
ción no lugar da Tomada.

Todas estas actuacións amosan o 
compromiso da deputada Rosana Pé-
rez e do BNG dende o goberno da De-
putación por dar os servizos adecua-
dos aos veciños e veciñas da Pobra.

       O BNG aposta 
por dinamizar 
o comercio 
tradicional e crear 
emprego
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e O BNG comprometido cos intereses das parroquias

Durante todo este ano, o BNG veu ma-
nifestando o seu compromiso cos ve-
ciños e veciñas das nosas parroquias 
mediante numerosas iniciativas pre-
sentadas no Pleno municipal e ás que o 
PP por sistema opúxose. 

Son servizos públicos necesarios, 
demandados polos cidadáns, que a 
administración local ten a obriga de 
prestar e aos que nin os veciños e ve-
ciñas nin o BNG van renunciar.

O BNG presentou unha iniciativa para 
que o goberno municipal do PP aco-
metera as xestións oportunas para 

que se cubrise a pista polideportiva 
de Sta. Cruz e se dotase dun centro 
social aos veciños e veciñas da pa-
rroquia. Esta proposta non foi adiante 
porque o PP votou en contra.

Outra proposta que realizou o BNG foi 
levar a cabo as actuacións necesarias 
para solucionar os problemas dos 
núcleos da Ribeiriña e O Conchido 
relacionados coa seguridade viaria, 
consistentes en colocación de beir-
arrúas; mellora dos pasos de peóns, 
así como a posibilidade de incremen-
tar a cantidade; arranxar a problemá-
tica das paradas de bus, para que 

os usuarios teñan a comodidade e 
seguridade que precisan; e poñerlle 
solución ao problema da recollida das 
augas da autovía, que están causando 
danos nestas zonas.

O PP puxo como condición para apro-
bar esta proposta que as obrigas do 
goberno municipal neste punto só 
consistisen en instar á Xunta de Ga-
liza a acometer esas actuacións. Non 
houbo noticia desde aquela de que 
houbese ningunha negociación coa 
Xunta ao respecto.

Tamén o BNG presentou unha inicia-
tiva para que o goberno municipal 
se comprometese a incluír nos orza-
mentos do 2011, ou negociase con 
outras administracións, unha partida 
destinada a dotar de saneamento aos 
núcleos de San Isidoro situados por 
riba da autovía, así como o CEP Pilar 
Maestú Sierra. O PP votou en contra.

En conclusión: o goberno municipal 
do PP non se interesa polas necesi-
dades das parroquias mentres está 
gastando máis de un millón de euros 
no paseo fluvial do río Morto e 200 mil  
na Alameda. Estas serán as priorida-
des e os compromisos do BNG cos 
veciños e veciñas afectados.Aspecto parcial da Ribeiriña, sen beirarruas na marxe dereita da estrada

O BNG defende que a gasolina teña rebaixa nas 
embarcacións pesqueiras profesionais
O BNG propuxo aos gobernos do PP, 
tanto no Parlamento Galego como 
no noso concello, que se adoptarán 
as medidas precisas para posibilitar 
a aplicación práctica do dereito a re-
baixa dos prezos da gasolina ás em-
barcacións pesqueiras profesionais. 

Na Pobra aproximadamente 106 
embarcacións profesionais, non de 
recreo, utilizan a gasolina como car-
burante. Este combustíbel, aínda con-
tando legalmente con dereito a rebaixa 
como o gasóleo, segue sen posuír un 

tratamento real como combustíbel 
profesional. Esta marxinación obxec-
tiva é especialmente grave nun con-
texto de crise económica como a que 
se está a padecer, tamén no sector 
pesqueiro, no que ademais hai tempo 
que se está a producir unha suba xe-
neralizada do prezo dos combustíbeis.

Compre, pois, articular as medidas 
precisas para aplicar na práctica a re-
baixa do prezo da gasolina nas embar-
cacións pesqueiras, a través dun mes-
mo tratamento fiscal, execución do im-

posto de hidrocarburos, que o gasóleo 
profesional. No Porto da Coruña isto xa 
é unha realidade da que se benefician 
os profesionais de dito porto.

A resposta que se obtivo por parte do 
PP á iniciativa do BNG foi rexeitala e 
culpabilizar ao Goberno do Estado da 
situación, cando a maioría dos portos 
de Galiza, como o da Pobra, son com-
petencia da Xunta e deles depende ne-
gociar a colocación das instalacións 
necesarias para poder facer real este 
dereito.



Como contactar co BNG da Pobra do Caramiñal:
Rúa Nova,1 - 3º andar.  •  Teléfono 699 116 776 
Atención ao público: 
mércores de 12 a 14 horas 
Correo electrónico: bngpobra@adslmail.es
Web: bng-galiza.org/apobra

Im
preso en papel reciclado

Como contactar co BNG Nacional:
Sede Nacional. Avenida Rodríguez de Viguri. 16 baixo. 
15703 Santiago de Compostela. 981 555 850 
www.bng-galiza.org 
nacional@bng-galiza.org

O Partido Popular  ven de aprobar en 
solitario no Parlamento de Galiza a Lei 
de Augas, que ten como único obxecti-
vo aumentar a capacidade recadadora 
da Xunta, facéndonos pagar a todos os 
veciños e veciñas un imposto sobre a 
auga.
Esta suba de impostos que o PP intro-
duce coa nova Lei de Augas vai multi-
plicar por tres o actual canon para 
todos os usuarios que teñan abas-
tecemento e saneamento público, 
pasando dos 100 euros ao ano para 
vivendas de 4 persoas.
Ademais, os titulares das capta-
cións propias e pozos particulares, 
terán que pagar o canon da auga e 
instalar contadores homologados. 
De non facelo no prazo de 6 meses 
o canon liquidaráselle polo método 
de estimación obxectiva. A instala-
ción dun contador homologado será 
obrigatorio no caso de que Augas 
de Galiza así o estime oportuno e, 
en caso de non facelo, o usuario 
poderá ser sancionado con multas 
de até 30.000 euros. Os titulares 
das traídas colectivas pasan a ser 
responsábeis solidarios do pago do 
canon por parte dos usuarios.
Todos os usuarios e usuarias de 
auga van ter que pagar estes no-
vos impostos xa que se suprimen 
as exencións que actualmente están 
vixentes, que beneficiaban ao rural. 
Así:
• No novo canon de auga non se ex-

clúe de pagar o imposto a ningún nú-
cleo rural, nin aos de menos de 2.000 
habitantes exentos do canon de sanea-
mento na actualidade, nin tan sequera 
aos de 500 habitantes que excluía a 
lei de 1993. O BNG presentou una en-
menda que foi rexeitada polo PP e que 
eximía de pagar o canon a todos os nú-
cleos de poboación inferiores a 2.500 

habitantes, e que implicaría que todo o 
rural quedaría exento de pagar o Canon 
da Auga.
• Tampouco se exclúen do pago aos 

núcleos rurais que non teñan rede de 
saneamento, mentres este non entre 
en funcionamento. Alberto Núñez Fei-
joo, que até o de agora non fixo máis 
que eliminar os servizos
públicos creados polo anterior Gober-
no galego participado polo BNG, agora 
impón unha mala lei para todos
e todas, sen consensuala con ninguén 

e sen informar á cidadanía do que 
lle agarda. Unha lei que o único que 
busca é aumentar os impostos que 
cobra a Xunta facéndoos recaer so-
bre a maioría social. A Lei de Augas 
do PP non supón ningún beneficio 
para os usuarios e tampouco intro-
duce modificacións desde o punto 
de vista ambiental nin da protección 
dos recursos hídricos.
O BNG solicitou a retirada desta Lei 
no Parlamento Galego e no Concello 
da Pobra, iniciativas rexeitadas polo 
Partido Popular. O PP critica nos me-
dios de comunicación ao Goberno 
central por subir os impostos, men-
tres que en Galiza actúa cinicamente 
subindo de xeito desproporcionado 
un imposto sobre a auga sen ter en 
conta a capacidade económica do 
consumidor, pero iso si, báixalle os 
impostos aos que máis teñen.
Soamente o BNG se achegou aos 
vecinos e veciñas, realizando char-

las informativas para trasladarlles o 
que suporá esta lei nun futuro próximo. 
Futuro que por suposto non será até 
despois das eleccións municipais.

A nova Lei de Augas do Goberno do PP 
disparará a factura da auga para os 
veciños e veciñas da Pobra


