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         queremos traballar
pola Laracha para avanzar
como NaciónArnela

A Laracha
Número 3. Epoca 2ª  / 1º trimestre 2008

No pasado mes de outubro apro-
bouse, en sesión plenaria extraordi-
naria e por unanimidade, a integra-
ción do Concello da Laracha no
Consorcio Galego de Igualdade e
Benestar da Vicepresidencia da
Xunta de Galiza.
A entrada no Consorcio suporá
aumentar a rede asistencial para
maiores, infancia, familias e perso-
as con máis necesidades do noso
municipio. Entre as actuacións máis
sobranceiras que leva aparellada a
entrada neste órgano podemos
destacar a posta en funcionamento
dunha Galescola para nenas e
nenos de 0 a 3 anos ou un Centro
de Día e unha Residencia para
maiores, así como a optimización
do Servizo de Transporte Adaptado. 
A sinatura da adhesión do Concello
ao Consorcio garantirá, non só, a
financiación para a posta en marcha
dos servizos senón tamén para a
prestación dos mesmos cuns altos
estándares de calidade.
Desde o BNG da Laracha viñemos
reclamando que se dera este paso

Desde o BNG felicitámonos por este
cambio de actitude do Alcalde, e
preguntámonos por que se perdeu
un ano de traballo (no que xa pode-
ría estar funcionando algún destes
servizos) nunha política que xa
temos definido como obstruccinista
e de confrontación coas institucións
(nomeadamente coa Xunta e a
Deputación), coa que o único que
conseguiu foi ser noticia nos xor-
nais. Non dubidamos que este era o
fin último do seu comportamento.
Desde o BNG sempre tivemos pre-
sente que os servizos sociais
teñen que ser considerados como
básicos no desenvolvemento dos
concellos, e neste esquema se des-
envolve a creación deste consorcio.
Agardemos que o Sr. Lopez Varela
tamén o entenda así e non volva a
protagonizar máis saídas de tono
coma as que nos ten tan afeitos en
todos estes anos.

Desde as Eleccións municipais moito teñen
sucedido moitas novas na política local e
comarcal, o BNG da Laracha conta agora entre
as súas filas cun Deputado Provincial, mercé
aos espectaculares resultados eleitorais do
BNG en Bergantiños. 
Neste novo número do noso boletín podedes
coñecer os seus primeiros pasos nas súas
novas responsabilidades e as iniciativas que o
BNG ten reivindicado e impulsado nestes
meses para A Laracha; sen esquencer que isto
non sería posíbel se o nacionalismo non fose
decisivo en todos os ámbitos, e
particularmente no Congreso en Madrid. 

desde hai máis dun ano, non
recibindo por parte do Alcalde e do
Partido Popular da Laracha máis
que ataques, indolencia e inacción;
antepoñendo os seus intereses
eleitorais e partidistas ao interese
público das larachesas e
laracheses.
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O Concello da Laracha entra no Consorcio
de Igualdade da Vicepresidencia da
Xunta de Galiza 

Por unanimidade, e despois dun ano de retrasos provocados polo Partido Popular

Edita: BNG A Laracha

A entrada no Consorcio
suporá aumentar a rede
asistencial para maiores,
infancia, familias e persoas
con máis necesidades do
noso municipio



É evidente que no concello da
Laracha existe un déficit en canto
ao transporte público, e funda-
mentalmente no que son as
comunicacións entre as parro-
quias (sobre todo as alonxadas
da estrada Coruña-Fisterra) e os
distintos núcleos urbanos e
tamén coa propia capital munici-
pal. Neste senso o BNG ten solici-
tado que o Concello se incorpore
ao  Programa de Transporte
Escolar Compartido de Galiza,
TES+BUS, proxecto que ten
como obxectivo a promoción do
transporte público colectivo nas
zonas de carácter rural permitin-
do a utilización do transporte
escolar por persoas adultas,

Por iso debe colaborar coa Xunta de Galiza nese obxectivo
básico.
A consellería de Vivenda e Solo, departamento que dirixe a
nacionalista Teresa Táboas, considera prioritario o acceso á
vivenda digna da cidadanía do noso país. É vontade da
consellería que a oferta debe ter a suficiente diversidade
como para amparar a demanda de todos os sectores sociais,
tanto da poboación urbana como da rural.
No apartado de vivenda protexida de nova construcción
débese reunir os requisitos de calidade desde o mesmo
momento do proxecto, tanto na súa situación no territorio
como na súa arquitectura, para así garantir a habitabilidade e
o bo vivir, sobre todo no caso de vivenda dirixida ás persoas
de renda máis baixa.
Tendo en conta o anteriormente exposto e dada a necesidade
existente na Laracha de vivendas protexidas, o grupo
Municipal do BNG solicitou do Pleno da Corporación
municipal que o Concello cedera terreos ao Instituto Galego de
Vivenda e Solo para construír vivenda protexida que cumpra
as condicións de abastecementos, en áreas de reparto, con
desenvolvemento urbanístico para evitar un tipo de
construcción degradada. Deste xeito incidiríase positivamente
nos requisitos de calidade subliñados para o acceso a unha
vivenda digna adecuada ás necesidades familiares.
O PP levado dun extremismo radical votou en contra da
moción presentada polo BNG. 

que, sen ser unha solución defini-
tiva é un xeito de optimizar os
recursos pois gran parte dos
autobuses escolares levan moitas
prazas desocupadas, e supón
unha alternativa interesante para
as persoas do rural (polo prezo
de 1 euro por viaxe).
Tamén Galiza Nova ten iniciativas
en canto ao transporte coa
Campaña Nacional "Transporte
na Galiza, materia pendente do
estado" na que denuncia as difi-
cultades que supón para a xuven-
tude o non dispoñer dunha rede
de Transporte Público Colectivo
eficiente (situación que se agraba
no rural) exemplificando no car-
taz que preside a campaña a

O BNG da Laracha propón iniciativas para 
o transporte público

O BNG solicita que o Concello da Laracha ceda
terreo á Consellería de Vivenda para que constrúa
vivendas protexidas. 

O PP votou en contra e expulsou ao Portavoz Municipal do BNG cando Subiela pretendía debater a moción. 
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paradoxa que hoxe estamos vivindo no
noso país, onde é máis fácil, rápido e
barato viaxar entre A Coruña e Londres
que entre A Coruña e Ourense.
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Para o BNG toda persoa ten dereito a dispoñer dun
aloxamento digno e adecuado ás súas condicións
económicas, físicas e familiares. A solución do
problema da vivenda pasa pola intervención
decidida das administracións públicas, por canto os
mecanismos do mercado son incapaces de
satisfaceren as necesidades de aloxamentos.
Nese senso, e como expuxemos en varias ocasións
desde o Grupo Municipal do BNG, os concellos son
un instrumento fundamental para a mellora da
calidade de vida e a conquista do benestar e a
igualdade.
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A necesidade dun BNG máis forte en madrid para
maior beneficio de Galiza

Na Laracha consideramos crucial
para Galiza incrementar o peso polí-
tico do nacionalismo na perspectiva
das próximas eleccións xerais.
A finalidade é defender os intereses
de Galiza no Parlamento do Estado
nun contexto que se vai definir pola
ausencia das maiorías absolutas e
pola grande relevancia que irán ter
as distintas forzas nacionalistas. 
Coidamos que o BNG ten máis
peso político en Madrid con unha
deputada, un deputado e un sena-
dor do que o PP e o PSOE cos seus
22 deputados e os seus 18 senado-
res. Se Galiza ten opcións reais de
chegar a uns orzamentos xerais do
Estado que estean no entorno dos
2.000 millóns de euros é única e

exclusivamente grazas á capacida-
de de determinación do naciona-
lismo galego que, na persoa de
Francisco Rodríguez, debateu co
ministro de economía do goberno
estatal as necesidades prioritarias
da nosa nación, Galiza. 
Esta capacidade de determinación
débese a que o nacionalismo gale-
go é a única forza política con pre-
senza nas cámaras lexislativas
estatais que ten realmente inde-
pendencia de criterio. O PPdeG
está nunha postura de oposición
inamovíbel e o PSdeG-PSOE na
defensa confesional das contas do
Goberno. Só o BNG é libre de aten-
der aos intereses de Galiza ao non
estar atado polas estratexias esta-
tais que manexan o PP e o PSOE.
O proceso de negociación orza-
mentaria exemplifica a necesidade
de que Galiza incremente o seu
peso político e a súa capacidade de
determinación no Parlamento do
Estado, nomeadamente nun con-
texto como o que se aveciña, de

non maiorías absolutas e de grande
influencia das distintas forzas nacio-
nalistas.
Que A Laracha necesita do BNG ata o
recoñece o goberno municipal do

noso concello. Dicía o alcalde que
“grazas ás consellerías do BNG A
Laracha vai alcanzar un benestar
social que a día de hoxe non ten” e do
mesmo xeito cun maior peso do
Nacionalismo Galego no Parlamento
do Estado, como resultado das elec-
cións xerais, Galiza sairá gañando
competencias que se traduciran en
benestar para todo o país e a Laracha
tamén.

O Grupo Municipal do BNG comproba que a
tramitación do parque empresarial da Laracha
segue o seu curso. 
O pasado venres 16 de novembro,
membros do grupo municipal do
BNG da Laracha mantiveron unha
xuntanza na Delegación da
Consellería de Vivenda e Solo para
interesarse polo estado de tramita-
ción do Parque Empresarial da
Laracha. 
Unha vez aprobado inicialmente o
proxecto sectorial, que superou o
periodo de información pública
sen recibir alegación algunha, na
actualidade están a recibirse os
informes sectoriais preceptivos,
téndose xa emitidos de xeito favo-
rable os informes de Medio
Ambiente, Montes, Patrimonio e a

Confederación Hidrográfica.
Tamén se está a negociar coa
Consellería de Política Territorial
unha serie de cuestións técnicas
e agárdase que en breve se dispo-
ña tamén do informe favorable
desta consellería.

Polo tanto, logo de que se reciban
todos os informes preceptivos
será aprobado definitivamente o
proxecto sectorial e poderá proce-

derse a sacar a concurso e adxudicar
as obras de urbanización do Parque
Empresarial da Laracha. 
Así pois, o Grupo Municipal do BNG
da Laracha manifesta a súa satis-
facción por comprobar como está a
avanzar na súa tramitación unha
dotación tan necesaria e que vai
influír dun xeito decisivo no desen-
volvemento do noso concello. Unha
infraestructura coa que vai contar o
concello da Laracha grazas á insis-
tencia e á dilixencia da Consellería de
Vivenda da Xunta de Galiza, xestiona-
da pola nacionalista Teresa Táboas,
que foi que conseguiu desbloquear a
situación herdada do goberno do P.P.,
xa que o proxectado inicialmente
polo Partido Popular que era un polí-
gono industrial privado considera o
BNG que difícilmente ía sair adiante. 
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O BNG defendeu con
intelixencia e determinación
positiva un orzamento para o
noso País superior a 2.000
millóns de euros. Algo que
non fixo o PP nin o PSOE

o Grupo Municipal do
BNG da Laracha manifesta
a súa satisfacción polo
avance dunha dotación tan
necesaria
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A Contracapa

Entrevista con Xoan M. Sande Muñiz,
deputado provincial de benestar, igualdade
e normalización lingüística.
Como afrontas esta nova etapa política?
Pois certamente con moitísima ilusión e ganas de
transformar en proxectos as ideas que no BNG
temos relativas ás áreas que me toca xestionar na
deputación da Coruña. Ademáis desde a Deputación
traballamos directamente onde se producen os
pequenos problemas, cos concellos e asociacións,
de ti a ti, e permite que o esforzo que trabollo teña
froitos no curto e medio plazo.

É sabido que o BNG reivindica a desaparición das
deputacións provinciais. Como se compatibiliza
esta reivindicación coa responsabilidade de
goberno nesta institución?
Ben, certamente o BNG aposta pola desaparición das
deputacións privinciais e por un novo deseño territo-
rial, baseado nas comarcas e nas áreas metropolita-
nas, máis acaído á realidade e ás necesidades de
Galiza. 
Entendemos que mentras as deputacións existan o
prioritario, para o BNG, é apoiar fundamentalmente
aos concellos pequenos e tamén ás entidades
sociais, sobre todo nas áreas rurais e con poboación
máis diseminada e embellecida onde é máis compli-

cada a prestación dos servizos sociais. Mais tamén
pretendemos traballar na comarcalización de servi-
zos que na actualidade presta a deputación. 
A idea é utilizar a infraestructura que ten a deputa-
ción nas distintas comarcas, como son as unidades
de recadación, e avanzar cara a dotación de máis ser-
vizos comarcalizados (apoio técnico-urbanístico aos
concellos, apoio técnico-informático, etc.), e unha
vez que se crearan os entes comarcais estes servizos
seríanlles traspasados. 

Podes facernos un resumo do traballo que tes leva-
do a cabo no pouco tempo que levas ocupando esta
responsabilidade?
Ben, foi moi prolífico pero para poñer un ejemplo
derei que recentemente sacamos adiante unha nova
convocatoria de convenios para a creación de
Servizos de Normalización Lingüística á que se
sumaron 26 concellos, que supón duplicar o núme-
ro de concellos adscritos e que máis da metade da
provincia dispoñan do servizo e estamos traballando
coa Secretaria Xeral de Normalización Lingüística
para proxectar a creación dun consorcio nesta mate-
ria a nivel nacional.
Traballamos coa Vicepresidencia da Xunta en mello-
rar cuestións como o servizo de Teleasistencia ou a
posibilidade de colaborar actividades concretas en
materia de igualdade; e últimamente sacamos novas
convocatorias de axudas para programas de envelle-
cemento activo e tamén para centros de día e mini-
rresidencias.
Ademáis, todos os días estou recibindo a distintas
asociacións do ámbito dos servizos sociais e intenta-
mos atender dentro das nosas posibilidades as súas
necesidades; e sobre todo ás entidades, e veciños do
concello da Laracha e da comarca de Bergantiños,
para as que estou á súa enteira disposición.

Se desexa contactar co BNG da Laracha ou
recibir a ARNELA diríxase a:
bergantinos@bng-galiza.org
Máis informacióndo BNG da Laracha:
www.bng-galiza.org/laracha

desde a Deputación traballamos
directamente onde se producen os
problemas


