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O ente Portos de Galicia, da man do
Alcalde de Rianxo, pretenderon impo-
ñer o seu proxecto de remodelación
dos accesos ao porto expropiando e
derrubando as casas do Portiño.
Nada novo, leva queréndoo facer o
alcalde desde hai anos nos diferentes
proxectos de planeamento municipal
que non frutificaron. O Colexio Oficial
de Arquitectos de  Galiza alertounos
no seu día contra tales actuacións e
pretendía que o o goberno local lle
dera outra solución (gañándolle ao
mar, por exemplo) ao devandito
estreitamento, de xeito
que poidan quedar
incluídas no Casco
Antigo, tanto polo seu
valor ambiental (como
“borde” do mesmo)
como pola propia con-
figuración da praciña
que forman. O alcalde
nin caso a estas auto-
rizadas suxestións. 
O BNG de Rianxo
púxose a carón das
reclamacións dos veci-

se modifica) unha ocupación terres-
tre duns 10.000 metros cadrados
aproximadamente. Estivo exposto ao
público deste xeito no Plan Director
de Portos Deportivos, un documento
oficial onde prevén un enorme recheo
e a práctica ocupación con pantaláns
e a mariña seca dun 80% da zona de
auga comprendida entre a T e o pei-
rao de Rianxo. O BNG de Rianxo fixo
alegacións a este documento pois
supón unha grande intervención nun
mar que é de todos os rianxeiros e
rianxeiras.
Para os barcos de recreo o alcalde
dicía si a un enorme recheo e á des-
aparición dunha  zona aínda produti-
va e se nega a salvar as casas do
Portiño. Nunhas simpáticas declara-
cións o alcalde sinalaba na prensa
que a mariña seca prevista fronte a
capela de San Bartolomé non é tal
recheo senón o recrecido da actual
rampa até poñela en sentido horizon-
tal. Pois que tamén recreza a estrada
e a T para garantir que as casas non
se tiren.

ños e tamén do sentido común
desde un primeiro momento. E,
aínda que pareza mentira, para
trasladar este tema ao pleno do
Concello, que debería ser o centro
da vida política local, para que as
forzas políticas se pronunciasen
perante a intención de Portos.
Como tantas outras veces o alcal-
de e o Psoe na súa atalaia da
maioría absoluta mal entendida
desprezan ao resto da corpora-
ción democraticamente elixida e

prefiren cociñarse con Portos os pro-
xectos antes que debatelos, prexudi-
cando gravemente os intereses dos
veciños e veciñas. Até en dúas oca-
sións o Psoe negouse a aceptar as
peticións veciñais e do BNG.
Afortunadamente a loita e firmeza dos
veciños implicados, a solidariedade
da sociedade rianxeira, moita dela
expresada nas rúas nunha masiva
manifestación, semella hoxe encami-
ñar ao alcalde e Portos e buscar
novas alternativas, mais hai que estar

atentos pois non está
nada garantido
por escrito que é o
que conta. 
Queremos tamén
chamar a atención
das posturas do
alcalde e do PSOE
de rexeitar un
ensanchamento
puntual nesta
zona, cando esta-
ba prevista (e
aínda está se non

As casas do Portiño deben salvarse
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O alcalde prefire un
recheo brutal eliminando
a zona marisqueira antes
que salvar as casas do
Portiño

Reformar a área de rehabilitación para incluír o Portiño
A Consellaría de Vivenda e Solo pola súa parte está disposta a incluír, se a Corporación
e goberno municipal o solicita, estas vivendas na zona delimitada como Área de
Rehabilitación (ARI) en Rianxo, corrixindo os límites que o alcalde marcara e que
casualmente, deixaban fóra estas tres casas e a confraría vella. Aquí vaise ver a vonta-
de política do Psoe de acceder as pretensións dos veciños e veciñas, do BNG e ao ofre-
cemento da Consellaría de Vivenda e Solo, de responsabilidade nacionalista.

Voceiro do BNG de Rianxo

A loita dos
implicados e a
solidariedade
da sociedade
rianxeira
obrigarán ao
PSOE a
rectificar



Xestións do BNG para salvar
os postos de traballo en

Asados
Sobre o taller de pedra de Asados
pesa a orde execución dunha sen-
tenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza do 2006, que obri-
ga ao seu peche e demolición, a rea-
lizar polo Concello de Rianxo. O BNG
realizou intensas xestións no
Instituto Galego de Vivenda e Solo
para dar solución  á situación do
taller de pedra e favorecer o seu
traslado a terreos no polígono
empresarial. Neste senso conseguiu
que o goberno municipal solicitase
da empresa xestora do parque
empresarial de Té, a súa implicación
para declarar como actividade
empresarial singular á empresa, o
que suporía a reserva dun terreo
para a súa compra polo empresario. 

Lembramos que a concesión muni-

O BNG de Rianxo quixo incluír no
Plan de Cooperación cos Concellos
da Deputación da Coruña a dotación
dun sistema de depuración para tres
lugares da parroquia do Araño: Vilar,
Cerqueiras e Campelo.
Solucionaríanse así os verquidos de
augas residuais, un problema
ambiental e de saúde importante
nestas tres aldeas, das máis isola-
das do concello que se podería
estender tamén a Ourille e Pastoriza
en Taragoña. Poderíase optar por
empregar nelas un sistema de depu-
ración compacto, tal e como se está
a estender por diferentes lugares de
Galiza dirixidos a poboacións de
menos de 500 habitantes onde o
sistema de instalación de sumidoi-
ros clásico é difícil ou, como o é no
caso destas tres aldeas do Araño e
as dúas de Taragoña máis afastadas
dos núcleos principais, que disparan
os custes de instalacións pola lonxa-
nía.

Toda vez que a Consellaría de Medio
Ambiente financiará as obras de
saneamento e abastecemento de
Isorna e Leiro, atendidas por fin des-
pois de 16 anos de goberno do
Psoe,  na que era outra das opcións
baralladas polo BNG, quedaron
libres estes máis de 600.000 euros
provinciais para acometer obras
básicas para a parroquia do Araño e
Taragoña. Fronte a isto o Alcalde
impuxo o seu proxecto dunha zona
de barbacoas e xardíns na Laxe e na
Alameda de Rianxo. Cuestións de
prioridades, e  estas aldeas rianxei-
ras terán que esperar.

O BNG insta a abrir un
Telecentro en Taragoña

O BNG de Rianxo instou a que o
goberno municipal inicie os trámites
pertinentes coa Secretaría de

Comunicación da Xunta para
implantar en Taragoña un telecentro
de 100 metros cadrados destinado
ao uso veciñal de informática e
apoio ás novas tecnoloxías. O
Centro Cultural sería unha axeitada
ubicación previo acordo coa asocia-
ción cultural que o xestiona. O
Telecentro sería un espazo duns 100
m2 acondicionado acústicamente
que disporía de material informático
(ordenadores, impresoras, etc.),
equipo de videoconferencia, mate-
rial audiovisual, pantallas de proxec-
ción, entre outras. De concretarse,
Taragoña pasaría deste xeito a ter un
equipamento de primeiro orde no
que atinxe á alfabetización informáti-
ca e internet.

Bonificación na contribución
para as vivendas sen servizos

básicos
O BNG de Rianxo solicitou unha
modificación do Imposto sobre
Bens Inmobles (IBI), a contribución,
para acoller unha bonificación para
aquelas vivendas ás que non chegan
os servizos básicos: saneamento e
abastecemento de auga. Supón
tamén un acicate para o concello: se
é eficaz na dotación de saneamento
e abastecemento de auga á súa
poboación reducirán as vivendas
bonificadas e aumentará a recada-
ción.

Rexeitan incluír aldeas do Araño e Taragoña
no Plan de Cooperación da Deputación
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cipal de licenza estivo motivada pola
suposta existencia de granito rendí-
bel para explotar en Asados e os
permisos concedidos polo PSOE

baseáronse nesa extracción de
mineral in situ. Os permisos de
investigación na Lioira e nos montes
de Asados aos que agora semella
renunciar o empresario buscaban
ese mineral que a licenza municipal
lle deu permiso de explotar, nin
máis, nin menos. Fixo o que fai unha
empresa con licenza para extraer
mineral. A licenza do alcalde deulle
ese permiso.

O Mercado Municipal precisa
dunha campaña de promoción
A comezos de xullo de 2008 come-
zaba a funcionar o novo mercado
municipal de Rianxo, ubicado nun
soto por decisión do PSOE na urba-
nización Virxe da Guadalupe. O
recinto abriu as súas portas tras
catro anos e medio de traballos e
dezaoito postos para a venda,
algúns aínda baleiros, cun importan-
te custe económico para os compra-

dores que esixen unhas vendas
acordes para amortizar os gastos,
nunha zona de escasa presenza
comercial. Co animo de favorecer o
atractivo desta instalación munici-
pal, estreitar o contacto dos veciños
e visitantes, así como promocionar a
calidade dos produtos ofertados e
das instalacións, o BNG solicitou a
inmediata posta en marcha dunha
campaña de promoción dos postos
do mercado, da súa ubicación cén-
trica e dos servizos de parking adxa-
centes. Tamén demandou a realiza-
ción dunha mellora nas instalacións
para evitar o chan mollado e esvara-
dío pola limpeza con auga dos pro-
dutos e pola humidade presente no
recinto.

Cómpre unha carpa para
festas e actos culturais

Son varios os colectivos de todo
tipo que á nosa formación se teñen
dirixido para demandar a adquisi-
ción dunha carpa municipal para
acoller actos culturais ao aire libre
con independencia das condicións
climáticas, ás veces adversas.
Permitiría o axeitado desenvolve-
mento de actuacións musicais, tea-
trais, talleres, festas tradicionais,
entre outras, aforrando o custe ele-
vado deste equipamento aos colecti-
vos sociais, deportivos ou culturais
do noso concello. Trasladamos á
corporación esta demanda para
adquira unha carpa e elabore un
regulamento de cesión ou alugueiro
aos colectivos rianxeiros.

O BNG impulsou no
Parlamento galego dotar de
aire acondicionado o Centro
de Saúde e resolver as súas

carencias
O pasado novembro de 2007 o
PSOE do Concello de Rianxo rexeita-
ra unha moción plenaria do BNG
para reclamar ao SERGAS un equipo
de climatización para o centro de
saúde así como resolver os proble-
mas de pingueiras. A excusa do
alcalde para non apoiarnos era a
suposta implantación dun sistema
de climatización, que  nun primeiro
momento negou o SERGAS. A nosa
sorpresa foi maiúscula pois no
verán cando acudimos a estas insta-
lacións os únicos aparellos instala-
dos son un par de minúsculos venti-
ladores que non son evidentemente
o equipo de climatización anunciado
a bombo e platillo polo alcalde.

A nova reclamación feita no BNG no
Parlamento de Galiza a través da
parlamentaria Ana Pontón semella
recoller os seus froitos pois o SER-
GAS xa non se pecha en banda dian-
te da necesidade de climatización e
anuncia a súa instalación. Tamén
anuncia por fin solución aos proble-
mas de filtracións de auga por nós
denunciados que afectaban a dife-
rentes zonas do edificio e que se
solucionaron estes dous anos con
caldeiros para recoller as pinguei-
ras.
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novas esperanzadoras para este proxecto tan necesario
para o benestar dos nosos maiores.

Un novidoso programa vai ser implantado en Rianxo,
xunto a outros 90 concellos de toda Galiza. Consiste na
creación dun servizo de comedor sobre rodas que
achegará ás casas das persoas maiores que se selec-
cionen polos servizos sociais un menú diario equilibra-
do e saúdábel de comidas a un prezo de apenas 1,82 €
por persoa e día. Cada usuario pagará, como máximo,
54 euros ao mes polo seu menú diario, adaptado as
súas necesidades e elaborado con materias primas de
primeira calidade. O resto do custe está subvenciona-
do por Vicepresidencia (o 47%) e o concello, (27%). 

O Programa Xantar na Casa inclúese na carteira de
prestacións do Sistema Galego de Benestar posto en
marcha polo Vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana,
e supón un novo avance na estratexia de esforzo dos

Despois da posta en marcha da Galescola, do progra-
ma Xantar na Casa e doutros programas sociais impul-
sados polo nacionalista Anxo Quintana, só restaba que
deramos sen atrancos en Rianxo os pasos precisos
para poñer as parcelas á disposición do Consorcio
Galego de Servizos Sociais que é quen vai financiar o
conxunto deste equipamento. Unha vez aprobado así
estamos convencidos que ao longo do 2009 teremos

servizos de atención domiciliaria, cos que se pretende
garantir a permanencia das persoas no seu entorno, ao
tempo que promove a súa autonomía persoal.

A colaboración institucional, froito da cal xorde esta
iniciativa, representa un novo exemplo desta colabora-
ción entre a Xunta e os concellos galegos, na liña de
cooperación e diálogo promovida desde a
Vicepresidencia. Así, serán os servizos sociais munici-
pais os que seleccionen ás persoas beneficiarias do
programa, mentres que o Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar xestionará a presta-
ción do servizo e realizará o seguimento do mesmo. O
BNG de Rianxo está moi satisfeito pois levaba tempo
buscando a implantación deste servizo no concello e
grazas á Vicepresidencia da Xunta de Galiza será unha
realidade en Rianxo.

Os principais obxectivos deste programa pasan por
favorecer a autonomía persoal, garantindo a perma-
nencia no fogar; facilitar un respiro ás familias coida-
doras e axudar á conciliación laboral e familiar dos coi-
dadores; e potenciar tamén os hábitos saudables.
Tamén está prevista a entrega previa de electrodomés-
ticos – microondas e frigoríficos – ás persoas usuarias
que carezan deles. Ademais, os menús estarán elabo-
rados con produtos de primeira calidade, preferente-
mente de orixe galega.

Como contactar co BNG de Rianxo:
Todos os venres de 19-21 h. atenderémosche persoalmente no local do BNG
Estamos no Paseo da Ribeira, 43, 1º
Telf: 654697768
Correo electrónico: bngrianxo@gmail.com
www.bng-galiza.org/barbanza  •  www.bng-galiza.org/rianxo

A Corporación municipal
aproba a cesión no Rianxiño para
o centro de día

Vicepresidencia inclúe Rianxo no
programa ‘Xantar na Casa’

O centro de día: máis preto


