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Liñas xerais do programa do BNG
para o goberno de Arbo

Aposta polo benestar de toda a cidadanía

Servizos Sociais

• Colaboración ca Vicepresidencia da Xunta de Galicia para ampliación dos Servizos Sociais Municipais.
Xavier Simón, como Alcalde de Arbo, comprométese a ser o responsable directo destes Servizos. 

• Inclusión de Arbo no Consorcio de Servizos Sociais da Xunta de Galicia: posta en marcha de Centro de
Día, creación dunha Galescola (0 a 3 anos).

Atención ós Maiores

• Ampliación dos Servizos de Atención Domiciliaria: atención especial ás persoas maiores que viven soas.

• Creación do Gabinete de Asesoramento e Defensa dos Dereitos dos Maiores en canto a pensións,
axudas..

Ensino

• Mellora do Colexio Público Antonio Carpintero: comedor
escolar a partir do curso 2007/08, con xestión compartida
entre o concello e a ANPA, e dotación de Conserxe.

• Creación de becas para o comedor escolar

Sanidade

• Traballar, en colaboración ca Consellería de Sanidade, para
recuperar as Guardas Médicas Extrahospitalarias para Arbo

• Garantir que unha ambulancia chegue a calquera casa que o
necesite.

Outros ámbitos de actuación

• Traballo constante a prol da integración das mulleres no
mercado de traballo.

• Correción das carencias básicas das familias arbenses: ningunha casa sen auga, ningunha casa sen
baño.

• Posta en Marcha do Programa “O Mar Fonte de Saúde”. Durante os meses de verán haberá un Autobús,
para trasladar ós veciños arbenses de todas as idades, ás Praias da Provincia de Pontevedra.

• Apoio Especial para os emigrantes retornados.
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A integración de Arbo no Consorcio de Servizos Sociais
da Xunta de Galicia permitirá mellorar a atención ós

máis pequenos pondo en marcha unha Escola Infantil de
0 a 3 anos. Isto mellorará o benestar das familias.
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Aposta pola calidade de vida

Vivenda

• Fomento prioritario de vivendas sociais, a prezos de
custo, para mozos, familias e emigrantes retornados, en
Colaboración ca Consellería de Vivenda.

Medio Ambiente

• Posta en marcha do Programa Piloto de Compostaxe
Caseira: transformación dos residuos orgánicos en
fertilizante

• Posta en valor do Ríos Cea e Deva: eliminando os
vertidos, protexendo a flora e fauna, restaurando
muíños e situando á súa beiras sendas de paseo.

• Posta en marcha dun Servizo Municipal de Recollida
de cascallos, refugallos e quincalla en todas as
Parroquias. Traslado ó Punto Limpo.

Cultura e Deporte

• Creación dunha Escola Municipal de Música: apoio á
Banda de Música, á Coral Polifónica e Impulso do Baile
e Música Tradicional.

• Recuperación do Festival de Danza. 

• Colocar Arbo como parte integrante dos Programas de
Apoio a concertos musicais e representacións teatrais
desenvolvidos desde a Consellería de Cultura.

• Apoio económico e de instalacións ós clubs deportivos
do Concello.

Outras medidas

• Reestruturación da Praza do Concello, logo de escoitar
a todos os veciños e todas as sensibilidades.

• Acondicionamento de fontes públicas, mantemento dos
lavadoiros e análises periódicas da potabilidade das
augas.

• Posta en funcionamento da Rede Wifi en Arbo.
Progresiva implantación en todo o territorio.

• Mellorar e estender o sinal da TDT en todo o territorio
do Concello. 

Liñas xerais do programa do BNG
para o goberno de Arbo
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Un dos obxectivos do goberno do BNG será aproveitar
os edificios públicos agora case abandonados. É o caso

das Escolas de Unitarias de Cabeiras (na foto) e de
Sela. A construción dun Centro de Día permitirá cubrir

algunhas necesidades das persoas maiores.

A nosa riqueza natural é inmensa e debemos póla en
valor. Nos Ríos Cea, que nace e desemboca en Arbo, e

Deva, proxectamos habilitar servizos que permitan á
cidadanía o seu aproveitamento e disfrute.
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Liñas xerais do programa do BNG
para o goberno de Arbo

Aposta polas iniciativas que aproveiten os recursos dispoñibles en Arbo

Esta é a peza central do Programa de Goberno do BNG para Arbo. A creación de empresas traerán postos de
traballo que mellorarán o benestar colectivo. Terá os seguintes elementos clave:

No rural

• Acordos cas C.M.V.M.C. para definir propostas de aproveitamento dos montes. 

• Compromiso de Xavier Simón, como Alcalde de Arbo, de traballar arreo cos propietarios dos montes
para facer prevención de incendios. Concentración parcelaria ou de propiedades no monte como
primeira medida. Adquisición de un coche bomba.

• Facer seguros os núcleos de poboación: limpeza das faixas de seguridade; plantación de especies
frondosas.

• Impulso de iniciativas privadas que aproveiten os recursos agrarios, gandeiros e forestais:

• Cooperativas de transformación 

• Produción de carne ecolóxica

• Sistemas de avisos de pragas no viñedo

• Creación de empresas participadas polo Concello que poñan en valor os recursos existentes.

• Aproveitamento das Axudas Europeas 2007-2013, en colaboración ca Consellería do Medio Rural, para
dar apoio financeiro a esas iniciativas.

No turismo

• Posta en marcha dun Convenio ca Consellería de Medio Ambiente para pór en valor a zona do noso
Concello incluída na Rede Natura 2000 (a beira do Río Miño).

• Creación da Área de Lecer do Río Miño: aproveitando os recursos patrimoniais existentes (pesqueiras,
petroglifos...) e creando un sendeiro para camiñar e andar en bicicletas. Construción dun Parque Público.

• Fomento dos deportes acuáticos no Río Miño.

• Colaboración ca Consellería de Cultura para a posta en marcha dun Programa para a Recuperación e
Posta en Valor do rico patrimonio arqueolóxico e etnográfico existente. 

• Apostar forte polo turismo da lamprea, creador de emprego e riqueza.

Outras iniciativas:

• Apoio ás iniciativas innovadoras dos emprendedores locais.

• Fomentar que os emigrantes arbenses no estranxeiro invistan en Arbo os seus recursos

• Apoio ó Polígono Industrial, na súa segunda fase: favorecer que os empregos sexan para arbenses.

• Impulsar ós Pequenos Comerciantes con campañas de promoción deseñadas desde o concello, en
colaboración ca Consellería de Industria.

• Regulación da venda ambulante e control para evitar a competencia desleal ó Pequeno Comercio.
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Rexeneración democrática do concello e xestión eficaz ó servizo de toda
cidadanía

Rexeneración democrática

Xavier Simón, como Alcalde de Arbo, comprométese a non
facer un uso privado do cargo. O Alcalde e os concelleiros do
BNG farán unha declaración pública dos seus bens en
calquera momento.

• Facilitar a participación dos veciños e colectivos
sociais na vida do Concello: creación dun Regulamento
de Participación e de Consellos Parroquiais. Impulsar
as Asociacións de Veciños.

• Abrir á participación de toda a cidadanía o PXOM
(Plan Xeral de Ordenación Municipal).

• Realización dunha Auditoría das Contas Municipais:
accesible a toda a cidadanía.

• Igualdade de oportunidades para todos os cidadáns: 

• Mérito e capacidade para o acceso ós postos de
traballo do Concello.

• Condicións igualitarias no acceso ás subvencións
municipais.

• Creación dunha Comisión composta por todos os
grupos políticos.

Xestión Eficaz 

• Descentralización das decisións: un equipo de persoas
con capacidade para tomar decisións, baixo a
dirección do Alcalde.

• Eliminación do gasto innecesario e incremento das
fontes de financiamento

• Transparencia na xestión: compromiso de facer
públicas as contas detalladas do Concello 

• Creación de Espazo Web para recoller críticas,
suxestións, dar información, etc..

Liñas xerais do programa do BNG
para o goberno de Arbo
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O monte sempre foi a base da agricultura arbense. Nos
tempos actuais temos que combinar aproveitamento

forestal ca introdución de gando que nos axude a facer
prevención de incendios e obter rendas que fagan

lucrativa a súa explotación.

Os cabalos, as vacas, as cabras e as ovellas son animais
moi ben adaptados ós nosos montes. O BNG traballará

desde o goberno local para que Arbo se converta nun
referente comarcal na produción de carne de calidade.

Ademais apoiaremos iniciativas tan interesantes, para os
nosos veciños pero tamén para os visitantes, como o Curro

da Paradanta.
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Iniciativas específicas
Arbo

• Programa de Apertura das Pistas Polideportivas do Colexio
Público fóra do horario escolar. Apertura diaria das Pistas
de Tenis.

• Mellora e acondicionamento de Ximnasio Público, no
Pavillón Municipal.

• Posta en marcha, subministrando os contedores, de
Programa Piloto de Compostaxe Caseira: transformación dos
residuos orgánicos en fertilizante.

• Colaboración cos regantes e ca CMVMC para a mellora e
conservación dos sistemas colectivos de regadío.

• Fomento da Concentración Parcelaria no monte privado.

• Plan Especial de Recuperación e Rehabilitación do Barrio
d’A Estación, en colaboración ca Consellería de Vivenda e
os propietarios.

• Convenio con RENFE para que a Casa da Estación sexa
cedida para usos veciñais.

• Construción de vivendas sociais, a prezo de custo, no
entorno urbano.

• Rehabilitación, mediante Convenio ca CMVMC de Arbo, da
Cámara Agraria.

• Zona de Lecer urbano no monte d’A Pedra, en colaboración
ca CMVMC. Posta en valor da explotación aurífera situada
no mesmo monte.

• Mellora da Estrada desde A Igrexa ó Pazo, realizando unha
rotonda na PO-400 en colaboración ca Consellería de
Política Territorial.

• Apertura da Pista de “Ghregha”, co acordo dos propietarios.

• Apertura da Pista O Souto-O Couto, co acordo dos
propietarios.

• Actuacións específicas para a protección da riqueza
arqueolóxica da Mámoa de O Castelo (situada na parte alta
de O Couto), Petroglifo da Baixada da Barca, Castro da
Cividá (situado n’A Granxa)

• Mellora do servizo de acceso ó Cemiterio.

• Dotación de equipamento e mellora do local da Asociación de Veciños San Antonio d’A Estación.
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O Barrio d’A Estación é un lugar especial no noso
Concello polo que foi no século pasado e polo que

significa para o futuro próximo. Xavier Simón, como
Alcalde de Arbo, comprométese a dialogar con todos os
propietarios para recuperarmos a riqueza arquitectónica

dese Barrio. 

A Cámara Agraria foi, durante estes últimos anos, un
espazo aberto á participación de todos os colectivos do

noso Concello. A súa rehabilitación é un compromiso firme
do BNG arbense.
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Iniciativas específicas
Barcela

• Garantir o subministro de Auga Potable a toda a Parroquia.

• Ampliación, co acordo dos propietarios, da Pista d’O Urzal, da Pista de Vilanova-A Chan e da Pista da Cividá.

• Traballar, en colaboración ca consellería de Política Territorial, para facer un paso soterrado pola PO-400 na
Pista A Chan.

• Construción de Pista Polideportiva.

• Facer un Roteiro do Ouro: Paneis Explicativos e Preparación de Camiños e Miradores da Mina Romana de
Ouro.

• Valorización d’As Lagoas: acondicionamento de carreiros para acceso, paneis explicativos.

• Acondicionamento e Ampliación da Área Recreativa do Monte da “Ghorita”, co acordo da CMVMC.

• Limpeza e mantemento dos camiños públicos que comunican a Parroquia co Río Miño. 

• Recuperación das Augas Medicinais da “Ghundiana”

• Colaboración cos regantes e ca CMVMC para mellora e conservación dos sistemas colectivos de regadío.

• Fomento da Concentración Parcelaria no monte.
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Iniciativas específicas
Cabeiras

• Garantir transporte público con Vigo.

• Ampliación e Mellora da Escola da Xanica.  Posta en marcha dun Centro de Día no mesmo edificio, en
colaboración con Vicepresidencia da Xunta de Galicia.

• Construción dun Centro Cultural Parroquial, en colaboración cos veciños. 

• Construción dunha Pista Polideportiva.

• Acondicionamento da Área Recreativa de San Fins. 

• Posta en marcha da Ruta de Sendeirismo As Baladas-Os Dragos-Coto da Campá-Pedra que Bole. 

• Fomento da Concentración Parcelaria no monte privado.

• Colaboración cos regantes e ca CMVMC para mellora e conservación dos sistemas colectivos de regadío.

• Programa Especial para a conservación dos Carballos e Castiñeiros centenarios de Vilar e d’A Fraga.

• Restablecemento da comunicación entre Cabeiras e A Cavada.

• Apoio para a construción da Pista Costa dos Muíños-Portabouza-Escampado.

• Apoio para a mellora do Camiño de Leiralonga-Carballeira.

• Mellora da Pista Prado-A Coutada.

• Apertura, co acordo dos veciños, e construción de Camiño Rural en Vilar.
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Iniciativas específicas
Cequeliños

Iniciativas específicas
San Xoán

• Arranxo da vivenda da Escola Unitaria, para aluguer a
familias.

• Ampliación e Acondicionamento do Campo de Fútbol de
Mándelos: complexo polideportivo e de lecer.

• Acondicionamento do Mirador da Igrexa.

• Paseo peatonal polo Río Miño, desde Cequeliños á
desembocadura do Deva (San Xoán).

• Recuperación das Augas Mediciñais do Louridal.

• Colaboración cos regantes e ca CMVMC para mellora e
conservación dos sistemas colectivos de regadío.

• Fomento da concentración parcelaria no monte privado.

• Mellora do Camiño desde Currás á Traída de Augas.

• Actuacións específicas para a protección da riqueza
arqueolóxica do Xacemento paleolítico na Pedra
Pousadeira, Mámoa da Pedra Pousadeira, Mámoa de
Cerraque, petroglifo da Pedra Pousadeira, petroglifos do
Fentiño Verde, petroglifos da Chan do Coto da Moura, Castro
de Cequeliños, petroglifo do castro de Cequeliños e
Xacemento romano de Chan de Eiras 

• Construción de Pista Polideportiva

• Conservación da “Ponte Romana” e acondicionamento da
praia fluvial  e de lecer.

• Mellora do Monolito representativo da loita dos arbenses
contra os franceses

• Recuperación do Patrimonio Etnográfico do Coto da Moura.

• Dotación de equipamento para o Centro Cultural de San
Xoan, en colaboración ca CMVMC.

• Colaboración cos regantes e ca CMVMC para a mellora e
conservación dos sistemas colectivos de regadío.

• Fomento da Concentración Parcelaria no monte privado

• Apoio a todas as iniciativas de aproveitamento dos recursos
agrarios, gandeiros e forestais.

As pesqueiras son un elemento arquitectónico único que
debemos conservar. Defenderemos que Unión Fenosa solte

auga suficiente para que da pesca da lamprea se deriven
rendas para os pescadores. 

A riqueza arqueolóxica do noso Concello é moi importante.
Xavier Simón, como Alcalde de Arbo, comprométese a
protexer e pór en valor ese patrimonio. Así, os nenos e
nenas do Colexio Público Antonio Carpintero coñecerán

mellor o noso pasado; o Turismo Rural terá servizos para
ofrecer, etc...
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Iniciativas específicas
Mourentan

• Construción, en colaboración cos veciños e ca Xunta de
Galicia, de Casa do Pobo.

• Construción de Pista Polideportiva.

• Mellora da comunicación entre O Cuarto e Paravedra.

• Apertura de Pistas de comunicación entre os Barrios da
Parroquia.

• Ampliación do saneamento ós Barrios que carecen do
servizo.

• Aproveitamento da zona do matadoiro para un uso social ou
público.

• Acondicionamento de Área Recreativa do Deva, en Sande.

• Creación dun Roteiro dos Pazos: visitas sinalizadas ós
mellores Pazos da Parroquia.

• Posta en marcha, subministrando os contedores, de
Programa Piloto de Compostaxe Caseira: transformación dos
residuos orgánicos en fertilizante.

• Colaboración cos regantes e ca CMVMC para a mellora e
conservación dos sistemas colectivos de regadío.

• Fomento da Concentración Parcelaria do monte privado.

• Actuacións específicas para a protección da riqueza
arqueolóxica do Xacemento paleolítico de Eira dos Ramos,
xacemento paleolítico en San Xoán de Mourentán,
Petroglifos do chan do Coto da Moura, Petroglifos do chan
do Coto da Moura II, Petroglifos de A Ladeira, Petroglifos de
Eira de Ramos , Castro do Coto de Mourentán e Castro de A
Valouta. 
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A riqueza arquitectónica de San Cristovo de Mourentán
está ben contrastada: pazos, petroglifos, mámoas e
capelas, como a de San Sebastián (na foto). O BNG

impulsará actuacións para a súa conservación en
colaboración ca Consellería de Cultura.

A riqueza paisaxística de Arbo sempre chama a atención ós
nosos visitantes. A conservación do monte e o fomento da

plantación de especies autóctonas, aproveitando as Axudas
Europeas 2007/2013, fortalecerá á economía local e fixará

poboación no noso rural.
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Iniciativas específicas
Sela

• Unión das dúas Escolas Unitarias para construción dun
Centro Cultural e concesión ós veciños de Sela do seu uso
e explotación.

• Rehabilitación das vivendas da Escola Unitaria para aluguer
ás familias.

• Humanización da Feira e da Praza de Sela.

• Recuperación da Báscula

• Recuperación e protección do casco histórico d’A Granxa

• Reorganización do tráfico en Eidos de Arriba e Eidos de
Abaixo.

• Recuperación dos Muíños da Pereiriña, en colaboración cos
seus propietarios.

• Creación da Área de Lecer do Río Miño recuperando as
augas medicinais de San Martiño.

• Apoio á Festa da Augardente, como festa gastronómica
senlleira que defende un produto tradicional da nosa terra.

• Colaboración cos regantes e ca CMVMC para a mellora e
conservación dos sistemas colectivos de regadío

• Saneamento para os Barrios que carecen dese servizo

• Pista desde a ampliación do Polígono á PO-400, pasando
polo Quebradouro.

• Traballar, en colaboración ca Xunta de Galicia, para paso
soterrado na PO-400 á Granxa.

• Construción de Pista que saíndo de Portafeito percorra
Vilaverde ata A Torre, Barcela, eliminando o histórico
illamento de Eidos de Arriba.

• Actuacións específicas para a protección da riqueza
arqueolóxica dos Petroglifos de Os Castelos, Castro do Coto
de San Martiño, mámoa do Coto de San Martiño, Castro de
A Croa de Os Castelos e restos de tégula romana.

O BNG sempre apoiou as iniciativas cooperativas e no caso
do viño, principal recurso do noso pobo, hai que facer un

esforzo maior para que os viticultores melloren as súas
rendas, para que se fagan máis fortes e non dependan de

intermediarios. Desde o Concello poremos en marcha
Estacións de Aviso de Pragas.

O BNG, desde o Concello, pretende mellorar a calidade de
vida dos veciños de Sela: humanizar o entorno da Feira e da

Praza; pór en valor o seu rico patrimonio; impulsar a
concentración parcelaria no monte privado; abrir pista de

comunicación pola parte alta da Parroquia; crear unha área
de lecer no Río Miño; etc

Programa goberno Arbo  9/5/07  14:25  Página 10



Programa de Goberno Municiapis 07 | 11

10 principios necesarios para que ARBO AVANCE

1. Desterrar completamente o enfrontamento e a avaricia
persoal e colocar a cooperación e o ben común no centro
da nosa acción.

2. Mellorar as condicións de vida de todos os cidadáns,
sobre todo dos máis necesitados.

3. Apostar por un mundo mellor e máis xusto para os nosos
fillos e netos

4. Respectar ós nosos maiores e darlles as oportunidades
que se merecen

5. Traballar para que a natureza non se estrague máis:
defender os montes é defender os ríos, é defender a vida.

6. Frear a especulación e traballar para que haxa
oportunidades de vivir dignamente no teu propio pobo

7. Impulsar a creatividade innovadora dos emprendedores
locais en todos os ámbitos: na música, no debuxo, na
mundo da empresa, etc.

8. Fortalecer ás Parroquias para que defendan os seus
intereses colectivos.

9. Crer nas nosas posibilidades como pobo rural: traballar
para aproveitar todos os nosos recursos, que non son
poucos.

10. Converter Arbo nun concello residencial: as persoas virán
vivir aquí polo clima e a paisaxe, pola nosa hospitalidade,
pola nosa riqueza etnográfica.

A segunda fase do Polígono está en marcha. Xavier Simón,
como Alcalde de Arbo, comprométese a que os postos de

traballo sexan, na medida do posible, para mozos e mozas
arbenses.

O Concello debe axudar e impulsar todas as iniciativas que
aproveiten os recursos dispoñibles. Os técnicos municipais

e a maquinaria municipal estarán ó servizo de todas esas
iniciativas. Se fora necesario, o Concello participará

temporalmente na posta en marcha desas iniciativas.
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Candidatura do BNG por Arbo

1. XAVIER SIMÓN FERNÁNDEZ

2. MANUEL ÁLVAREZ GROBA

3. CARMELO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ

4. JOSÉ ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ

5. JOSÉ SIMÓN CASTRO

6. PATRICIA NOVOA TORRES

7. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CERTAL

8. EDUARDO RODRÍGUEZ GIL

9. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

10. ANA MARÍA GREGORIO CASAS

11. FLORENCIO PÉREZ GAGO

SUPLENTES

1. CARLOS VÁZQUEZ GIL

2. ENRIQUE SIMÓN ALONSO

3. LUIS MARTÍNEZ GÓMEZ

4. LUCIANO CASTRO GIL

5. DANIEL RODRÍGUEZ GONZALO

6. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ VIDAL
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