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Volcarse no rural. Este ano 2007 levamos
escoitado moito esta expresión do
alcalde nos medios. Evidentemente,
síntese culpábel despois de trece anos da
desatención ás parroquias. O que hai que
preguntarse é por que non fixo antes o
saneamento, a traída, o asfaltado, por
que castigou ao rural sen servizos
básicos? É de xustiza hoxe intervir nas
parroquias, pedirlle perdón e acabar co
castigo, por fin todos e todas veciños de
primeira división.
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Transparencia na
xestión, a calidade nos
servizos e a
participación veciñal
serán os referentes

Este 27 de maio temos os veciños e
veciñas de Rianxo unha nova opor-
tunidade de escoller aos nosos
representantes municipais. Desde o
BNG presentamos un equipo de per-
soas ilusionado, cohesionado e con
gañas de traballar para transformar
Rianxo. Porque cremos que outro
Rianxo é posíbel e podemos conver-
ter este concello nun lugar vivo,
dinámico, onde o desenvolvemento
económico dea oportunidades para
a xente nova. Estamos cansos de
ver marchar a outros lugares ás
nosas xeracións máis preparadas e
confiamos nas nosas posibilidades
para trocar esa tendencia.
Queremos facer de Rianxo unha
terra de acollida de proxectos inno-
vadores, de atracción de empresas
que garantan postos de traballo en
áreas como o benestar, o coidado
ambiental, o turismo cultural, a agri-
cultura, o forestal e, como non, do
mar que nos agarima e sustenta.
E para comandar a nave escollemos
no BNG a Adelina Ces, rianxeira de
Asados, unha muller que trae esa
enerxía transformadora necesaria.
Ela entende que o Concello, como a
administración máis próxima, é a
casa de todos os veciños e veciñas
e como tal debe estar aberta e acce-

que deberan ser dereitos, que tratan
segundo a cor política da xente. 
Queremos apoiedes ao BNG, e espe-
cialmente a Adelina Ces como forza
de goberno para Rianxo, xa que
temos a vontade e a capacidade de
abrir as portas e xanelas, como face-
mos nas nosas casas pola mañá,
para que entre no concello aire fres-
co e limpo que renove o ambiente,
que polo tempo transcorrido de
sucesivas maiorías absolutas abafa e
está enrarecido. Adelina achega ese
espírito loitador de Rianxo, compro-
metida, animosa, dialogante, sensí-
bel e cercana aos problemas das per-
soas, que son os que terá de resolver
como alcaldesa e porque como veci-
ña tamén os coñece: esa falta de ser-
vizos básicos, ese marchar para fora
da mocidade por falta de traballo, esa
luz sen potencia, esas pistas que non
se amañan, eses maiores que non se
atenden. Na man de todos e todas
está: o 27 de maio.

síbel. Onde a transparencia na súa
xestión, a calidade no servizo e a
participación veciñal deberían ser  o
elemento básico do seu funciona-
mento. Magoadamente isto non é
así, as sucesivas maiorías absolutas
converteron o concello de Rianxo na
casa duns poucos que mangonean
ao seu antollo, que venden favores o

Queremos facer deste concello un 
lugar dinámico, que dea oportunidades
á xente nova
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Adelina Ces será a primeira muller
rianxeira encabezando unha lista
dun partido desde as primeiras
eleccións democráticas aos con-
cellos. Con ela conversamos das
súas inquedanzas e proxectos
para a lexislatura.
Adelina, que supón para ti enca-
bezar a lista do BNG para as
municipais de maio?
Asumo este repto con grande ilu-
sión e responsabilidade. Como
rianxeira poñerte ao servizo do
teu concello e dos teus veciños é
un orgullo, e á vez unha responsa-
bilidade representar un proxecto
político como o do BNG.
Coordinar un equipo que busca

estamos, igualmente capacitadas
para gobernar os asuntos públi-
cos do concello. Nós tamén pode-
mos! 
Cal é a túa experiencia anterior?
Teño experiencia en dúas lexisla-
turas participando como conce-
lleira, nas comisións e nos ple-
nos, ademais do traballo propio
realizado no grupo municipal e
Consello Local do BNG. Ademais
conto cuns compañeiros e com-
pañeiras conformando un equipo
moi válido para asumir responsa-
bilidades de goberno. Persoas de
diferentes profesións guiadas
polo desexo de facer política dou-
tro xeito: con rigor e honestidade,

facer as cousas ben para transfor-
mar Rianxo, pensando na xente
moza e creando oportunidades de
desenvolvemento aquí mesmo.
En segundo lugar, como muller,
tamén son consciente de que son
a primeira muller cabeceira de
lista dun partido nas municipais
de Rianxo e cumpría dicir aquí

xestionando os servizos públicos
con eficacia, servindo aos veciños
por igual, con obxectividade.  
Que ofreces diferente desde a
túa candidatura?
Rianxo precisa rexenerarse. A
casa común que é o concello pide
a berros que se airee, abrir as
fiestras para que entre aire fresco

“É necesaria enerxía nova para gob
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e limpo, que entre un vento novo
transformador. As sucesivas maio-
rías absolutas propiciaron crer que
o concello está ao dispoñer dunha
persoa ou partido, a pensar que
todo está ao teu servizo cando é ao

revés, os políticos estamos ao ser-
vizo dos veciños! Isto é o que que-
remos mudar: os veciños teñen
dereitos, non teñen que comprar
favores a novos caciques a quen lle
servir pleitesía. Como pasaba coa
Xunta de Manuel Fraga. Entón
todos estabamos de acordo que
dezaseis anos son moitos, que fai
falta alternancia, que había que tro-
calo por hixiene democrática… Hai
que aplicar tamén o conto aquí, ou
só valía para a Xunta do PP? 
Agora que se fala do talante, para
as persoas que me coñecen saben
da miña cercanía á xente, da miña
vontade para atender e resolver os
asuntos cotiáns, de estar a pé de
obra cos veciños e sobre todo a dar
solucións aos problemas colecti-
vos,  no que sinalo un: o atraso dos
servizos básicos de saneamento e

abastecemento de auga a todas as
casas. Só dou un dato: o goberno
actual leva 25 anos para chegar ao
70% do saneamento. Isto é menos
dun 3% anual. Farían falta outros
trinta anos para o 100%! Para min

Unha das tarefas
prioritarias é sacar
adiante o novo PXOM.
O PSOE foi incapaz de
impulsalo, sempre
chegou tarde

Estamos
traballando con
Vicepresidencia para a
construción do centro
municipal de día

Adelina Ces Quintáns (Asados-1964) é candidata do BNG á Alcaldía de Rianxo
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bernar este concello”
é básico aumentar o ritmo de
dotación de servizos e chegar en
cinco anos a todas as aldeas. 
E en urbanismo, cales son as
liñas mestras nesta materia?
Unha das tarefas prioritarias é
sacar adiante o novo PXOM. Hai
tantos intereses en xogo que che-
gamos tarde a todos os prazos
impostos polas sucesivas leis de
urbanismo da Xunta. O PSOE foi
incapaz desde o 1985 de impul-

sar un novo Plan. E iso acabámo-
lo pagando todos e todas. Por iso
temos que poñernos mans a
obra. Nós propomos un modelo
de urbanismo que pensa nos que
vivimos aquí, na xente de Rianxo,
na mocidade, nas familias, nesas
persoas que queren vivir preto da
casa familiar. E preocúpanos a
sustentabilidade, un desenvolve-

mento en harmonía porque ao fin
acabaremos matando a galiña
dos ovos de ouro. Crear sanxen-
xos, marbellas, milladoiros ou
cacheiras en Rianxo non é o noso
modelo. Queremos fomentar a
restauración a través da coopera-
ción con Vivenda, de aí que pele-
xaramos por crear unha Área de
Rehabilitación. Unha cooperación
que ampliaremos na aposta pola
creación de vivenda pública que
axuda a fixar poboación. 
En segundo lugar queremos erra-
dicar a política de todo vale men-
tres non te denuncian, ese deixar
ir facendo... O BNG quere a maior
transparencia neste asunto, con-
tar cun departamento de urbanis-
mo de confianza que informe a
todos e todas por igual e que
tamén vixile a legalidade urbanís-
tica e a faga cumprir, incluíndo ás
inmobiliarias de fóra. Estas veñen
campando por Rianxo como lle
ven en gana e pregúntome? Son
máis baratos os pisos para a
mocidade e as familias de
Rianxo? Construíron máis as
pequenas empresas locais?

Contrataron veciños do munici-
pio: pintores, albaneis, electricis-
tas? Compraron a proveedores
locais? De que sirve entón facer
manga ancha cos grupos inmobi-
liarios poderosos? Por que abrir-
lles os brazos?  
E en Servizos Sociais e Benestar,
un dos alicerces das consellarías
gobernadas polo nacionalismo?
Como elemento central na políti-
ca social estamos traballando
arreo cos nosos compañeiros de
Vicepresidencia para a constru-
ción dese centro municipal de día
en Rianxo, que será o referente
das prestacións sociais munici-
pais. Un centro con servizos para
os maiores de fisioterapia, come-
dor colectivo e a domicilio, lavan-
dería, apoio afectivo e social…
Ampliaremos a asistencia domi-
ciliaria e crearemos novas presta-
cións para maiores e discapacita-
dos. Anxo Quintana coñece a
nosa demanda e estamos segu-
ros cumprirá como cumpriu coa
Escola Infantil, en apenas dous
anos da súa xestión está pronta
para se utilizar. Non quero lem-
brar outros equipamentos como
o Auditorio ou o Museo do Mar, a
circunvalación, o polígono, o
campo de fútbol… Obras eter-
nas, van en varios programas
electorais!
Mencionas o Polígono
Industrial…
Quero responder que hai un parti-
do que leva 25 anos de maioría
absoluta, de rodillo constante. E
aínda así ás veces botan as culpas
á oposición das súas eivas! Se
son incapaces de sacar adiante un
PXOM ou un polígono, deixen
paso a outros! Non nos culpen da
súa ineficacia e incompetencia!
Afortunadamente a xestión actual
do BNG na Xunta de Galiza á fron-
te do Instituto Galego de Vivenda
e Solo fará unha realidade este
equipamento vital para Rianxo no
ano vindeiro.

Vou coordinar un
equipo que busca facer
as cousas ben para
transformar Rianxo



A Contracapa

Crearemos un Consello Municipal da
Cultura e apostaremos pola animación
cultural de base
O actual responsábel é un compostelán de nace-
mento que escolleu Rianxo para vivir coa súa fami-
lia desde hai cinco anos. Licenciado en Pedagoxía,
exerce como educador e técnico de mocidade no
Concello de Santiago. Participa en diferentes colec-
tivos culturais e sociais da bisbarra como Barbantia
e o grupo Vai de Roda de Rianxo. Con el falamos,
Que propostas achega o BNG ao programa de cul-
tura que o diferencian.
Dúas serán as principais diferenzas. A primeira será
dar protagonismo aos colectivos culturais, desde a
súa independencia, favorecendo a relación mútua
entre o concello e as asociacións a través dun órga-
no de participación como os Consellos Municipais.
A través del canalizaranse as axudas de todo tipo,
para evitar situacións como a do último orzamento
municipal, deixaron fóra a unha das agrupacións
musicais máis importantes do Concello, a Buxaina
de Taragoña! Como terán nel voz e voto as asocia-
cións discutiremos conxuntamente os criterios de
reparto. Incluso comprometémonos a máis, remata-
remos a lexislatura cun orzamento participativo en
materia de cultura. Técnicos, políticos e colectivos

decidiremos o destino de boa parte dos cartos
municipais nesta área. Pretendemos ademáis con-
venios máis estábeis e non mendigar ano a ano.  
E cal será a segunda?
A segunda é a aposta pola animación cultural de base,
creando escolas municipais de teatro, danza, escrita,
música e baile tradicional... Esta será a nosa contribu-
ción á chamada Academia Literaria, para nós só ten
sentido esta entidade se incorpora á xente de Rianxo,
se fomenta a creación cultural das crianzas, da moci-
dade e dos veciños en xeral. Do contrario a Academia
seguirá  a ser un recantiño para catro ou cinco actos

elitistas e rituais. Nós cremos que debe nacer dun pro-
ceso de participación e reflexión colectiva. Até o de
agora encargaron un proxecto a un asesor de Touriño,
pagaron cinco millóns das antigas pesetas por catro
papeis e listo. Furtan do debate á oposición, aos colec-
tivos de Rianxo, ás persoas preocupadas pola cultura.
Que outras propostas contemplan en materia de
cultura?
Queremos ademais incorporarnos á Rede Galega de
Locais de Ensaio, acondicionando locais en Asados,
Taragoña e Rianxo para que ensaie a mocidade en
boas condicións. Isto implicará tamén unha partida
para amañar os centros culturais, crealo onde non o
hai e deseñar unha programación cultural estábel e
descentralizada. Lembro vir desde Compostela a ver
teatro ao Centro Cultural de Taragoña! Iso temos
que recuperalo.

Como contactar co BNG de Rianxo:
Paseo da Ribeira 43 1º
15920 Rianxo
Telefone: 654697768
bngrianxo@gmail.com
www.bng-galiza.org/barbanza

Crearemos Locais de Ensaio
para a mocidade en Rianxo,
Asados e Taragoña

Adolfo Muíños, responsábel local do BNG e nº2 da candidatura


