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As pasadas eleccións municipais 
trouxeron un cambio moi importante no 
noso Concello: os partidos da Oposición 
obtiveron 1.386 votos fronte aos 1207 
do PP,é dicir 179 votos máis.          
  Tan só un mal reparto dos votos, 
propiciado polas «trampas» duns e a 
«avaricia» doutros, converteu a Rivera 
no Alcalde de A Paradanta con menor 
apoio social. 
   O BNG mantivo a segunda posición por 
diante das outras dúas forzas e afronta 
con moitas ilusións o traballo nesta 
lexislatura.
   A mensaxe do Pobo é contundente:
non queren «nunca máis» a política de 
especulación urbanística, clientelar e 
caciquil de Rivera e pediron cambio.

Os veciños e veciñas falaron!

RESULTADOS ELECTORAIS POR PARROQUIAS

  
 O PP vai a gobernar durante 4 anos 
tendo menos apoios dos veciños que a 
Oposición.  

Mesa

A oposición  supera en votos ao PP 
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Irregularidades na xornada 
electoral do 27 de Maio 

O BNG acepta o resultado electoral 
pero considera que o PP obtivo a Alcal-
día de xeito ilexítimo. A continuación 
expomos os argumentos que nos levan 
a manter esta posición:

Na Mesa de San Xoán, Manuel Ri-
vera Vieitez, fi llo do Alcalde controlou, 
mediante presión, o voto a unha veciña 
dentro do Colexio Electoral, tal e como 
consta na Acta de Sesión desta Mesa.

Na Mesa da Estación votaron 6 
cidadáns que fi guran censados en domi-
cilios inexistentes ou alleos.

Na Mesa de Cequeliños  votaron 2 
cidadáns que fi guran censados en domici-
lios inexistentes ou alleos. Nesta mesma 
Mesa, un ex-concelleiro do PP obrigou 
acudir a votar á súa dona malia os berros 
da señora que dicía “eu non quero ir”, 
sendo obrigada polo seu marido.

Na Mesa da Hermida votaron 2 ci-
dadáns que fi guran censados no domicilio 
do candidato nº 3 do PP.

Na Mesa da Lomba votaron 3 cida-
dáns que fi guran censados en domicilios 
inexistentes ou alleos.

Na Mesa de Turbela votou 1 ci-
dadán que fi gura censado no domicilio 
da familia da candidata do PP como 
suplente. Tamén  houbo un elector que 
votou dúas veces: nas Mesas de Sela e 
de Turbela. E, por suposto, houbo unha 
chea de votos irregulares chegados da 
emigración.

Todos eses votantes «raros» 
non teñen vinculación algunha co 
Concello de Arbo, nin son residentes. 
A única vinculación que teñen é co 
xestor do Censo, o Alcalde.

Con esta paisaxe, conseguir a 
vitoria é máis fácil, malia que anti-
democrático e patético.

OS EMIGRANTES AUSENTES

O PP local moveuse arreo entre os 
emigrantes e contou con “axentes electo-
rais” en diversos lugares: Río de Janeiro, 
Buenos Aires, Suíza... Isto non sería un 
problema se eses votos foran completa-
mente limpos. Nunha boa parte dos casos 
falamos de censados que hai anos que 
non pisan o noso pobo; outros son per-
soas que nunca estiveron en Arbo pero 
están censados por parentesco familiar. 

Cando o candidato do PP foi a Bue-
nos Aires, convidaban aos votantes a un 
“pincho” e solicitábanlles que deixaran 
unha fotocopia do pasaporte ou do carné. 
Deste xeito xa se encargaban eles, os do 
PP, de emitir o voto.

O CASO DOS CANARIOS

É, cando menos, vergoñento que 
emigrantes arbenses censados en Cana-
rias teñan solicitado a alta no Censo de 
Arbo para votar aquí nestas eleccións. 
En pouco tempo solicitarán a baixa para 
dárense de alta novamente nas Canarias. 
Deste xeito terán os billetes de avión 
moito máis baratos.

Todo isto sen esquecer as tácticas 
de presión sobre moita xente exercidas 
dende meses antes das eleccións.

Ameazas, mentiras, falsidades, ca-
lumnias..

Esas foron as armas utilizadas polos 
caciques de sempre para conseguir máis 
votos.

Dá pena velos, non teñen 
dignidade!
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Boas tardes a todos e todas.

 Quero agradecer aos meus com-
pañeiros do BNG, militantes e simpa-
tizantes, pola confi anza depositada en 
min para ser o candidato do BNG; e aos 
nosos votantes quérolles recoñecer a súa 
fortaleza por resistir á forte presión á que 
foron sometidos.

 Como candidato do BNG, quero ex-
presar a nosa satisfacción polo resultado 
electoral pois: mantivemos a segunda 
posición, axudamos a conseguir máis 
liberdade e máis democracia en Arbo e, 
fi nalmente, porque a suma dos votos dos 
3 partidos da Oposición  suman máis cos 
obtidos polo PP.

Quero recoñecer o bo labor do can-
didato do PP: por traballar para que en 
Arbo haxa máis «censados», por preocu-
parse polos «emigrantes» e por repartir 
«comida e favores» entre as xentes máis 
necesitadas.

                                                    

Intervención  Xavier Simón 
no Pleno de Investidura

«48 VOTOS»
   Eses foron os votos que lle 
faltaron ao BNG para obter o 
3º concelleiro. 
   Ese Concelleiro o perdería 
o PP e con iso a súa maioría 
absoluta. 
  Se o reparto dos votos fose 
outro, hoxe o goberno de 
Arbo tería outra cor. Non era 
necesario que o PP perdese 
máis votos: eses 48 votos 
sobráronlle ao PSOE e aos 
Independentes. 
Todo isto benefi ciou ao PP e 
permítelle a Rivera ser Alcalde 
tendo tan só o 46% dos votos 
emitidos.

   Xavier Simón Fernández, veciño de 
Cabeiras, e Manuel Álvarez Groba, veciño 
de Sela, son os Concelleiros electos na 
candidatura do BNG. 
   O noso compromiso é traballar polo 
benestar da xente. Estamos abertos ás 
vosas ideas e inquedanzas. 

O noso correo electrónico é :      
bngdearbo@hotmail.com

                                                          
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         



BLOQUE Informativo Arbo

Voceiro do Bloque Nacionalista Galego de Arbo. Nº 19 Setembro 2007

Páxina 4

No Pleno de organización celebrado 
o venres 14 de Xullo, a maioría absoluta 
do PP propiciou a toma de decisións que 
os nacionalistas arbenses rexeitamos de 
forma contundente.

As dúas concelleiras do PP co-
brarán 620 €/mes en 14 pagas por 
dúas horas diarias de dedicación ao 
Concello. 

 Isto representa máis de 3.000 € ao 
mes se fora xornada de 8 horas. Nin que 
foran catedráticas!!

Nun concello de menos de 4.000 
habitantes e onde o paro é un dos pro-
blemas máis importantes e as remunera-
cións medias moitas veces non superan o 
Salario Mínimo ,que dous cargos electos 
cobren unhas remuneracións relativa-
mente tan elevadas só se entende coa 
pouca sensibilidade social do goberno 
do PP. O BNG votou en contra desta de-
cisión.

O BNG propuxo que os plenos ordi-
narios se celebrasen cada dous meses e 
nun horario que facilitase a asistencia dos 
Concelleiros, que debemos facer fronte 
ás nosas obrigas laborais, e de todos os 
veciños e veciñas. Propuxemos que se 
celebrasen aos sábados ou, durante a 
semana, en horario de tarde. A proposta 
foi rexeitada polo PP que impuxo a cele-
bración cada 3 meses e o último venres 
(Marzo, Xuño, Setembro e Decembro) 
ás 11 horas. 

Este tipo de actitude só se pode en-
tender polo habitual interese do Alcalde 
por entorpecer o traballo da Oposición 
e por minimizar calquera presenza dos 
veciños e veciñas no máximo órgano de 
representación municipal.

O Salario do Alcalde
A quen pretende enganar o Alcalde 

póndose unha asignación de 2000 € 
mes netos en 14 pagas  por 42 horas 
de dedicación semanal? Non pensen 
que se trata dunha dedicación exclusiva 
ao Concello. Non, non. Trátase dunha 
dedicación parcial, que supera o número 
máximo de horas semanais dun traballa-
dor. Claro, nesas horas de dedicación ta-
mén se dedica a facer negocios privados, 
desde o despacho da Alcaldía. E todos 
nós pagámoslle esas horas. 

Un Goberno unipersoal
O Alcalde nomeou Concelleiros con 

responsabilidades. Un ocúpase de obras, 
outro de medio ambiente, outro de fes-
texos e así sucesivamente. Durante a pa-
sada lexislatura tamén tiñan atribucións 
cada un dos Concelleiros. No entanto, 
ningún concelleiro do PP compareceu no 
Pleno para explicar as políticas e medidas 
da súa área de responsabilidade. Nin para 
defender as políticas postas en marcha.

O Alcalde dálle responsabilidades aos 
Concelleiros pero, ao fi nal, el é quen cor-
ta o bacallau. Hai un goberno unipersoal 
acompañado de 5 persoas que só saben 
erguer a man aos mandatos do Alcalde. 
Así é como funciona todo.

Remuneracións de Concelleiros
Os concelleiros cobrarán 150 € pola 

asistencia a cada Pleno. Os concelleiros 
do PP cobrarán tamén a mesma canti-
dade por asistir á Comisión de Goberno. 
Pola súa banda, os Alcaldes de Barrio 
cobrarán 450 € ao ano.

O Alcalde pon en nómina 
a dúas Concelleiras do PP

Os vindeiros Plenos Ordinarios:

Venres, 28 de Setembro, ás 11 h.
Venres 28 de Decembro, ás 11 h.
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Desgrazadamente, o 
Concello de Arbo non lim-
pou ningunha hectárea  
para a prevención de in-
cendios nos núcleos de 
poboación. En Febreiro 
asinouse un Convenio polo 
cal o Concello comprome-
tíase a facer   traballos de 
limpeza arredor dos nú-
cleos de poboación men-
tres que a Xunta de Galiza, 
a través da Consellaría de 
Medio Rural, achegaba 
unha axuda económica.

 O Distrito Forestal xa 
certifi cou a obra con cero 
euros e cero hectáreas 
executadas.

As zonas que fi gura-
ban  no Convenio perten-
cían a todas as Parroquias 
pero é de especial urxencia 
actuar en  zonas que non 
arderon o ano pasado, 
como é o caso de Cequeli-
ños, partes de Mourentán, 
San Xoán, Arbo e parte de 
Barcela e Sela.

O BNG vai pedir ao 
Pleno do Concello unha  
decisión a este respec-
to para que se executen 
esas obras, malia perda 
económica que se produ-
ce como consecuencia de 
non aproveitar a axuda de 
Medio Rural. 

Por outra banda, no 
caso de producirse algun-
ha desgraza por incendios, 
cousa que baixo ningún 
concepto desexamos, “o 
único  responsábel será o  
Alcalde de Arbo”. 

Ten a obriga legal 
de dirixir os medios hu-
manos e materiais para 
facer a prevención de 
incendios forestais, e non 
fixo nada. 

Para  este  Alcalde,   
“o monte é un solar no  
que producir plusvalías 
especulativas” e non un 
patrimonio a conservar.
 

O PP rexeitou ata en 
dúas ocasións,  a inclusión 
de Arbo no Consorcio.

O BNG arbense so-
licitará que no vindeiro 
Pleno Ordinario se  trate 
novamente esta cuestión.     
Entrar no Consorcio permi-
tirá a mellora dos servizos 
sociais do Concello, tanto 
en persoal como en infra-
estruturas. 

Traballaremos dende 
a oposición, en colabora-
ción coa Vicepresidencia 
da Xunta de Galiza, para 
que en Arbo melloren estes 
servizos e  para a posta 

en marcha dun Centro de 
Día e converter o Punto 
de Atención Infantil nunha 
Galescola que mellore a 
atención aos menores de 
3 anos.

O PP ten amosado nulo 
interese por este tipo de 
servizos: ata agora cando a 
traballadora social tomaba 
vacacións os servizos so-
ciais pe-chaban. 

Cremos firmemente 
que mediante a dotación 
de servizos públicos de ca-
lidade mellorará o benestar 
de toda a cidadanía. Por 
iso é polo que estamos en 
política.

O BNG pedirá 
ao Pleno entrar   
no Consorcio de 
Servizos Sociais

O Alcalde non cumpriu o 
convenio asinado con  Medio 

Rural para evitar os incendios

   O traballo do BNG na Consellaría do Medio Rural,  de Súarez 
Canal, permitiron mellorar algunhas pistas do agro realizadas en 
2006 e 2007 (PEIM rural).
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A  política urbanística levada a 
cabo en Arbo está chea de especu-
lacións e de actuacións lamentábeis 
sobre a construción civil, o patrimo-
nio histórico, o medio rural, espazos 
naturais e forestais...; provocando 
un auténtico caos paisaxístico e unha 
ordenación irracional 
do chan municipal 
que afecta negati-va-
mente ao deseño de 
infraestruturas e ser-
vizos públicos e pri-
vados e á eco-nomía 
local, provo-cando en 
moitos casos danos 
irreparábeis.

O deseño do ur-
banismo municipal 
esixe profesio-na-
lidade, capacidade 
técnica, transparen-
cia, diálogo coas asociacións e colec-
tivos veciñais e un pacto local entre as 
distintas forzas políticas; pola grande 
importancia para o futuro da Vila.

Pois ben, isto en Arbo  non sucede; 
porqué?. 

Hai intereses urbanísticos ocul-
tos?

Agora o Concello ven de redactar 
un novo plan urbano que vai custar 
moitos millóns das antigas pts ás arcas 
municipais.

O negocio está servido unha vez 
máis a prol duns poucos, principal-
mente as construtoras e as promoto-
ras inmobiliarias que son os grandes 

benefi ciados dunha política urbanística 
clientelar e caciquil.

Os arbenses debemos estar cun 
ollo no gato e outro no prato e ver 
como vai a quedar confi gurado o uso 
do chan municipal; se vai estar afecta-
do por unha obra pública, que parcelas 

rústicas se van a converter en urbanas, 
as condicións de execución de obras, 
as recalifi cacións interesadas etc. 

Con esta paisaxe, está claro a fraca 
saúde democrática da que goza a nosa 
Vila, cando é o mesmo Alcalde elixido 
polos veciños o primeiro en incumprir 
os dereitos constitucionais  dos cida-
dáns en benefi cio propio.

Así as cousas, non se defenden 
os intereses públicos por enriba dos 
privados,  e non se garante a trans-
parencia. 

Xa sabedes amigos,“cando o diñei-
ro fala a verdade cala”.......CIÓN 

Urbanismo especulador en Arbo

O Muíño da Ponte Romana está nun estado 
lamentable. Despois de gastar 500.000 Euros, 
procedentes de fondos públicos na súa rehabilita-
ción, os veciños e veciñas arbenses só puidemos 
usalo durante uns meses. Agora está todo esna-
quizado e abandonado. Porqué? Quizais estean 
a agardar que pasen os anos e retorne aos seus 
propietarios.... Vergoñento! 

Patrimonio público abandonado


