
Nun momento de crise, como o que 
estamos a padecer, as administra-
cións públicas deben incrementar 
o gasto en obra pública para xerar 
emprego á vez que reforzan os ser-
vizos sociais para paliar os efectos 
do paro, especialmente das persoas 
con maiores dificultades.

Desde o BNG da Laracha temos pre-
sentado diversas iniciativas nas que 
demanda do Goberno Municipal do 

Partido Popular que adique máis di-
ñeiro ás políticas destinadas ás per-
soas con especiais dificultades. 

En concreto, solicitamos a elabo-
ración dun Plano de Accesibilidade 
Universal, para avanzarmos cara á 
plena accesibilidade de edificios, 
prazas, rúas, etc. Un plano que de-
bería aplicarse gradualmente até 
eliminar as barreiras arquitectónicas 
coas que se atopan moitas persoas 
con mobilidade reducida á vez que 
se xeraría emprego para a realización 
das obras.

Noutra iniciativa do BNG instaba-
mos ao goberno municipal a utilizar 
a contratación pública para favore-
cer a integración laboral de persoas 
con discapacidade ou colectivos con 
especiais dificultades para atopar 
emprego, utilizando as chamadas 
“cláusulas sociais” para que as em-
presas que integran a persoas con 
discapacidade, centros especiais de 

emprego ou empresas de economía 
social puidesen ter algún beneficio á 
hora de accederen a un contrato pú-
blico. Esta política estase a aplicar, 
con moito éxito, na limpeza viaria e 
recollida do lixo do Concello de Car-
ballo.

Tamén propuxemos un Plano de Em-
prego Municipal, no que se recollían 
unha serie de propostas para traba-
llar, dentro das competencias mu-
nicipais, pola integración laboral de 
persoas con especiais dificultades 
para acceder a un posto de traballo, 
que cada vez son máis no noso con-
cello.

Todas estas iniciativas foron rexeita-
das por un Partido Popular que aplica 
a mesma receita que os seus xefes 
da Xunta de Galiza: eliminar servizos 
sociais (oficinas I+B, Noitebús...), 
reducirlle os orzamentos (ensino, sa-
nidade, dependencia...) e privatizalos 
(Centros de Día, Residencias Xeriá-
tricas) para beneficio de empresarios 
amigos que se están a beneficiar da 
crise.

Iso mesmo é o que practica o go-
berno do PP na Laracha: acaneo nas 
políticas sociais - o goberno local só 
gastou 7.000 dos escasos 10.000 
euros destinados á emerxencia so-
cial-, e estrago de fondos públicos 
en publicidade, propaganda e actos 
protocolarios, onde duplicaron o 
gasto do ano anterior. Así é como o 
PP loita contra a crise.
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O BNG demanda do PP maior implicación 
nas políticas sociais para superar a crise

www.bng-galiza.org
Edita: BNG A Laracha

A Laracha

       O PP aforra en 
servizos básicos e 
estraga fondos públicos  
en propaganda

Arnela

Xoán Manuel Sande, portavoz municipal, coas concelleiras Carolina Castiñeiras 
e Mónica Castro que forman o grupo municipal do BNG 

O Partido Popular rexeita a medidas propostas polo BNG para paliar 
os efectos da crise para as persoas máis desfavorecidas
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A presión do BNG e dos veciños e veciñas de Caión 
logra trasladar o consultorio médico
Que o consultorio médico de Caión, 
no edificio da Confraría, non reunía as 
mínimas condicións necesarias para 
unha instalación sanitaria era algo que 
todo o mundo tiña claro. O BNG leva-
ba anos demandando unha solución, 
presentando iniciativas en diversas 
sesións plenarias e mesmo mantendo 
conversas coa Xerencia de Atención 
Primaria da Coruña. 

Logo de iniciarmos unha campaña de 
recollida de sinaturas que contou co 
respaldo de moitos veciños e veciñas, 
e grazas á presión do BNG e da veci-
ñanza de Caión, por fin se conseguiu 
cando menos unha solución provisio-
nal co traslado do consultorio á anti-
ga escola unitaria, onde o espazo e as 
condicións son bastante mellores. 

O goberno municipal do Partido Po-

pular non aceptara anteriormente unha 
solución deste tipo, pois fora algo que 
xa lle propuxera a Xerente de Atención 
Primaria do SERGAS do anterior Gober-
no da Xunta de Galiza, participado polo 
BNG, que mesmo manifestara a súa 
disposición a asumir o pago do aluguer 
dun local se fose necesario. Pero o Par-
tido Popular da Laracha antepuxo, unha 
vez máis, a súa estratexia política de 
confrontación continua co anterior Go-
berno bipartito da Xunta aos intereses 
veciñais que ten a obriga de defender, 
e negouse a aceptar esa solución pois 
só lle valía a construción do novo con-
sultorio nos terreos do antigo campo 
de fútbol, para dese xeito xustificar a 
operación de especulación urbanística 
perpetrada entre o goberno municipal 
e a Confraría. Agora por fin o goberno 

municipal aceptou esa solución, presio-
nado polo BNG e pola veciñanza.
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O Goberno do PP na Xunta vaille subir a auga 
incluso a quen non a ten

Darlle o mesmo tratamento fiscal aos 
abastecementos públicos e ás capta-
cións privadas é profundamente  dis-
criminatorio para as persoas que resi-
dimos no medio rural. Iso é o que fai a 
nova Lei de Augas de Galiza do Goberno 
do PP na Xunta, que non recoñece os 
investimentos  feitos polos propios titu-
lares para realizar eses aproveitamentos 
das captacións, na meirande parte dos 
casos pola falla de provisión de servizos 
de subministro de auga por parte das 

Administracións Públicas. 
O mesmo poderíase dicir 
das captacións ou traídas 
colectivas,  realizadas e 
sufragadas no seu día por 
asociacións ou grupos de 
veciños,  e para as que o 
BNG logrou unha bonifi-
cación do 90 %, a través 
dunha emenda presentada 

no Parlamento Galego. 
Haberá que tributar tamén pola auga 
dos pozos, mesmo naqueles casos 
onde non tivesen abastecemento  nin 
rede de saneamento pública. 
Este afán recadatorio do PP foi  cuestio-
nado polo Consello Económico e Social 
de Galiza que non o viu axeitado neste 
contexto de crise.
A lei do Partido Popular, á que o BNG 

votou en contra, proxecta incrementos 
da carga fiscal sobre o consumo de 
auga dunha familia tipo de até o 360%.
Ademais é unha lei que nin regula to-
dos os usos da auga do noso país, 
nin contempla estratexias para evitar a 
contaminación das augas superficiais e 
subterráneas, nin deseña unha política 
eficaz que fomente o uso racional da 
auga, máis alá do que poida resultar da 
creación de dous novos tributos pensa-
dos exclusivamente para recadar.
Por todo isto o BNG da Laracha presen-
tou unha moción no Pleno do Conce-
llo rexeitando esta nova Lei de Augas, 
pero, unha vez máis, o Partido Popular 
preferiu salvarlle a cara a Feijoo antes 
que poñerse de parte das veciñas e ve-
ciños da Laracha, votando en contra da 
moción e amosando a súa conformida-
de con esta nova norma. 
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Obrigará a instalar contadores ou pagar por estimación en captacións e pozos

Recollida de sinaturas en Caión
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O traballo de Xoán Manuel Sande desde o goberno 
da Deputación logrou máis de 6 millóns de euros 
para A Laracha
O BNG defende que as deputacións, 
mentres existan, deben ter como fun-
ción principal o apoio aos pequenos e 
medianos concellos, así como ao tecido 
asociativo das comarcas que abarca. 

Desde o goberno da Deputación da 
Coruña o BNG así o está a facer, in-
vestindo en todos os concellos da súa 
competencia independentemente da 
cor política do alcalde ou alcaldesa de 

quenda, pensando nos veciños e veci-
ñas de cada concello, nas súas nece-
sidades en infraestruturas básicas. 

No caso da Laracha, desde que o Por-
tavoz Municipal do BNG, Xoán Manuel 
Sande, forma parte do Goberno da 
Deputación da Coruña, na que dirixe a 
Área de Benestar Social, a institución 
leva investido no noso concello case 
6,5 millóns de euros nos distintos 

plans, convocatorias de subvencións 
e convenios.

Así por exemplo, a través do Plan de 
Cooperación cos Concellos A Lara-
cha recibiu máis de 800.000 euros en 
obras de saneamento e abastecemen-
to de auga en todo o concello; ou a 
achega de 150.000 euros para o Cen-
tro Sociocultural de Paiosaco.
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O BNG apoia as mobilizacións dos pais e nais de 
alumnos e alumnas do IES Agra de Leborís
A Consellaría de Educación do Gober-
no do PP na Xunta vén de reducir de 
catro a tres o número de grupos (au-
las) no 1º e 2º curso da ESO no IES 
Agra de Leborís.
Os pais e nais se preguntan por que se 
fai isto. Non hai un menor número de 
nenos e nenas no instituto que puide-
se xustificar a medida, e o que se fai 
en cambio é incrementar o número de 
alumnos e alumnas por aula nun 30%, 
reducindo a calidade do ensino que se 
imparte e sen reducir en gran medida 
os custos.
Os motivos da Consellaría de Educa-
ción son caprichosos e irracionais, 
simplemente non lles dá a gana de re-
poñer unha única praza de profesor ou 
profesora de matemáticas.
Ante o absurdo desta decisión e o dano 
que causa, a Asociación de Nais e Pais 
do IES Agra de Leborís, decidiu mobili-
zarse en demanda da reposición desta 
praza e o regreso á situación anterior.
O BNG da Laracha apoia estas mobili-
zacións e presentou iniciativas no últi-

mo pleno para demandar da Xunta de 
Galiza a cobertura do profesorado ne-
cesario para recuperar as catro unida-
des de 1º e 2º da ESO, iniciativas que 
foron rexeitadas polo Partido Popular.

Quedou patente que o goberno munici-
pal do PP está de acordo coa redución 
de profesorado no IES da Laracha e 
non quere solicitar da Consellaría de 
Educación a cobertura desa praza de 
profesor ou profesora de matemáticas 
necesaria para recuperar as catro au-
las en 1º e 2º da ESO.

O BNG tamén exixiu 
no Parlamento, a tra-
vés de dúas iniciati-
vas, que se solucione 
o problema no Institu-
to da Laracha, á vez 
que criticou a xene-
ralizada redución de 
profesorado que está 
a promover o gober-
no de Núñez Feijoo 
neste curso, ao que o 

PP respondeu que o investimento feito 
polo bipartito neste capítulo era “un 
derroche”, demostrando a prioridade 
que para o PP ten o ensino público.
Con estes recortes, e coa masifica-
ción das aulas que provocan, a Xunta 
de Galiza gobernada polo PP está a fo-
mentar o aumento do fracaso escolar, 
a mala convivencia entre o alumnado e 
o incremento das faltas de orde.
Desde o BNG apoiaremos con todo o 
noso esforzo as xustas reivindicacións 
das nais e pais de alumnos e alumnas.
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Carlos Aymerich expuxo en rolda de prensa as accións do BNG a 
respecto do conflito

“A negativa do Goberno do PP na Xunta a cubrir unha única praza de 
matemáticas incrementa a masificación nas aulas”
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Se desexa contactar co BNG da Laracha pode facelo no noso local os mércores de 10:30 
a 13:00 e de 18:00 a 21:00; por correo electrónico: alaracha@bng-galiza.org; ou nos 
teléfonos 646 916 638 (Xoán Manuel Sande), 663 732 919 (Carolina Castiñeiras) ou      
651 170 764 (Mónica Castro). 
Máis información: www.bng-galiza.org/alaracha

0 de xaneiro de 2009: o candidato do PP 
á presidencia da Xunta de Galiza, Alberto 
Núñez Feijóo presenta en Lugo o seu pro-
grama de Sanidade: “ningún paciente agar-
dará máis de 45 días por unha consulta ou 
proba nin máis de 60 para unha interven-
ción cirúrxica. (....) e espera cero para os 
pacientes con cancro ou outras patoloxías 
graves”. 
Outubro de 2010: dezasete meses de Go-
berno do Partido Popular na Xunta levaron 
á sanidade galega a esta situación: 

Galiza ten a terceira peor sanidade do 
Estado

Afírmao o último informe da Federación 
de Asociacións para a Defensa da Sanida-
de Pública, onde se conclúe que Galiza é 
a Comunidade coa terceira peor sanidade 
do Estado. No anterior informe, de 2009, 
o último ano do Goberno bipartito, no que 
tivo participación o BNG, a sanidade públi-
ca galega estaba nun posto intermedio, en 
sétimo lugar. 
Un ano despois de Goberno do Partido Po-
pular en Galiza somos a Comunidade con 
menor investimento sanitario per cápita e 
nas que unha persoa ten menos posibilida-
de de ter cita co especialista no prazo de 
15 días. 

Máis persoas e máis tempo en lista de 
espera

As listas de espera para ser atendidos no 
SERGAS convertéronse nunha auténtica 
odisea. Moitas persoas teñen que ir direc-
tamente por Urxencias para seren atendi-
das porque en moitos casos as consultas 
para especialistas ou para unha operación 
tardan até un ano, algo totalmente inadmi-
síbel e que dá mostra da incompetencia e 
irresponsabilidade do Goberno de Feijóo 
para xestionar algo tan fundamental como 
é a sanidade pública. 
Para disfrazar a súa nefasta xestión, o 
Goberno de Feijóo maquilla e manipula as 
listas de espera para mellorar os datos e 
enganar aos galegos e galegas. 
A isto teríamos que engadir a toda a xente 
que non ten cita que cada vez é máis e que 
da que o goberno de Feijóo se nega a facer 
públicos os datos. 

Son casos reais, casos dos que todas e 
todos temos coñecemento por persoas ve-
ciñas, amigas, familiares...

O PP quere privatizar a sanidade galega 
para entregarlla aos bancos e construtoras
Pero co Goberno de Feijóo non só temos 
que esperar máis para ser atendidos na 
sanidade senón que está sendo privatiza-
da. O PP suprimiu o Plan de Infraestrutu-
ras Sanitarias do Goberno bipartito, que 
garantía que os novos hospitais de Vigo, a 
ampliación do de Montecelo e as melloras 

dos restantes, se farían con cartos públi-
cos e optou polo sistema de financiamento 
privado (PFI). 
Esta é unha forma de privatización encu-
berta pola cal as empresas privadas cons-
trúen o edificio e logo alúganllo á Xunta a 
cambio do pago dun canon anual e de que 
lle entregue ás empresas privadas servizos 
hospitalarios como cociña, lavandería, lim-
peza ou mantemento. 
Lembras como lle foi a Galiza coa AP-9, a 
Autopista do Atlántico, pola cal todos os 

galegos teñen que seguir pagando peaxe 
até o 2047? Pois con esta fórmula do Go-
berno do PP pasaranos igual coa sanidade: 
sairanos moito máis caro, será un negocio 
para bancos e construtoras e, en definiti-
va, teremos unha sanidade moito peor e ao 
servizo non da sociedade, senón do lucro 
duns poucos. 
Un exemplo: o Goberno de Feijóo quere 
construír o novo Hospital de Vigo con esta 
fórmula PFI. Sabes canto teremos que 
pagar os galegos e galegas ás empresas 
privadas? 71,67 millóns de euros durante 
30 anos, segundo os datos da propia Con-
sellaría de Sanidade. É dicir, 1.433 millóns 
de euros, 450 millóns máis que co sistema 
público do Goberno bipartito. 

Co Goberno do PP, a sanidade no rural 
vai a peor

A xente que vive no rural galego xa está su-
frindo nas súas carnes a política sanitaria 
do Goberno do PP: nada máis chegaron á 
Xunta suprimiron as unidades móbiles de 
prevención do cancro de mama que lle per-
mitían a moitas mulleres do rural realizar 
unha mamografía sen teren que desprazar-
se ás cidades. 
Ademais, queren suprimir ás áreas sani-
tarias ligadas aos hospitais comarcais da 
Mariña, O Salnés, Valdeorras e Monforte, 
para facelos depender das cidades. Unha 
política que fará que os territorios do rural 
saian prexudicados na distribución dos re-
cursos e na capacidade de planificación e 
xestión. 
Temos que defender a sanidade pública! 

O 21 de novembro manifestación en 
Compostela

Non podemos aceptar isto! O día 21 de 
novembro ás 12:00 horas na Alameda de 
Santiago de Compostela haberá unha mani-
festación onde teremos que acudir todos e 
todas para defender a sanidade pública por 
ser garantía de benestar para as persoas e 
o maior instrumento de redistribución da ri-
queza, e que o Partido Popular non pode po-
ñer en risco por unha mala xestión, prepo-
tente e xorda, nin por priorizar por riba deses 
dereitos cidadáns os intereses económicos 
de empresas privadas. O BNG naturalmente 
estará alí. Todas e todos debemos acudir!

O Partido Popular pon en grave perigo a sanidade pública galega


