
No ano 1996, o goberno do PP promo-
ve unha modificación do PXOU na que 
se inclúe a ordenanza 14 de Protec-
ción Paisaxística fortemente criticada 
naquel momento polo BNG. Ao abeiro 
desta ordenanza dánse unha serie de 
licenzas, entre as que están as 21 que 
o Tribunal Superior de Xustiza de Gali-
za declarou nulas de pleno dereito.

No ano 2000, o BNG vota a prol da 
concesión de dúas licenzas dado que 
tiñan os informes técnicos favorábeis 
e de non facelo cometería un delito de 
“prevaricación”.

O goberno de coalición PP-IVBM, 
encabezado polo anterior alcalde e 
Celso Fariñas, actuou con total irres-
ponsabilidade ao non facer caso dos 
requirimentos da Xunta de Galiza (7-
11-2001, 21-03-2002 e 14-06-02) 
nos que se lle advertía da nulidade das 
licenzas outorgadas e no que se lles 
indicaba que debían paralizar as obras 
e dar traslado deste acordo ao TSXG.

A pesar da gravidade dos feitos e dos 
prexuízos que a posteriori podía causar 
aos afectados e ao pobo da Guarda, o 
goberno municipal preferiu facer deixa-
ción de funcións até chegar a situación 
na que o TSXG declara as licenzas nu-

las de pleno dereito. De ter actuado no 
seu momento conforme á lei, os prexuí-
zos serían infinitamente menores tal é 
como lle advertimos no seu momento 
desde o BNG ao anterior alcalde. 

Estes son os feitos. Queda claro que 
hai responsabilidades políticas de 
gran magnitude que até o de agora 
ninguén asumiu. É coñecido tamén 
que houbo quen aproveitou a ocasión 
para sacar rendemento electoral nas 
últimas municipais. 

Na situación actual, o BNG esíxelle 
ao actual alcalde que goberne, que 
presente unha proposta avalada con 
informes técnicos e, en todo caso, 
que saiba que os nacionalistas opo-
ñerémonos a que sexa o Concello da 
Guarda e os seus habitantes os que 
paguen esta desfeita.

O que non se conta das 21 licenzas

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

       Houbo quen 
aproveitou a ocasión 
para sacar rendemento 
electoral en 2007
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Desde o BNG consideramos que hai responsabilidades políticas que 
até agora ninguén asumiu

Xan Lois Lomba Alonso, portavoz municipal do BNG
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O BNG considera inadmisíbel que no 
mes febreiro o grupo de goberno do 
PSOE non teña presentado os orza-
mentos para o presente ano.

Os orzamentos son o documento que 
debe plasmar cales son as intencións 
do goberno municipal en canto ás ac-
tuacións, servizos, investimentos... 
que pretende levar a cabo durante o 
ano 2010. Esta situación pode pór 
en risco o funcionamento do Conce-
llo, dado que non se poden actualizar 
diferentes partidas, nin crear outras 
novas en función das necesidades do 

Concello, nin pagar subvencións nin 
facer obras novas que os veciños e 
veciñas demandan.

Sorprende que o PSOE, que goza de 
maioría absoluta, non teña feito abso-
lutamente nada neste senso. Asema-
de, hai que engadir a falta de coordi-
nación entre o alcalde, José Manuel 
Freitas, e a súa concelleira de Facen-
da, Montserrat Magallanes, dado que 
mentres o pasado venres 29 de xanei-
ro o rexedor aseguraba nos medios de 
comunicación que os orzamentos se 
estaban a deseñar, ela dicía que esta-

ban rematados e soamente quedaban 
cuestións técnicas como o troco da 
estrutura das contas nas entidades 
locais, troco que o BNG deixou claro 
que xa se coñecía en 2008, ante o cal 
houbo tempo máis que suficiente para 
tomar as medidas oportunas.

Cando o PSOE estaba na oposición, a 
actual concelleira de Facenda, denun-
ciaba que os presupostos que pre-
sentaba o PP chegaban tarde e non 
cumprían os prazos. Hoxe, este grupo 
de goberno realiza a mesma política 
do PP e non presenta os orzamentos 
en tempo e forma.

Ineficacia do goberno municipal pola falta de orzamentos 
para este ano
Para o BNG é preocupante a descoordinación entre o alcalde e a concelleira de 
Facenda que pagan os veciños e veciñas da Guarda

O pleno do Concello da Guarda acor-
dou, a instancias do BNG, instar á 
Xunta de Galiza a implantar un servizo 
de radioloxía no centro de saúde da 
Guarda. 

O centro de saúde arrastra unha fal-
ta de servizos sanitarios como o de 
radioloxía, obrigando aos pacientes a 
desprazarse a Vigo, cos trastornos e 
gastos que isto xera. A día de hoxe, a 
única alternativa que existe no conce-
llo é acudir á medicina privada, co seu 
conseguinte gasto económico. 

O BNG emprendeu unha campaña co 
obxectivo de conseguir que o servi-
zo de radioloxía sexa unha realida-
de; así, presentou unha iniciativa no 
Parlamento galego e unha moción no 
Concello da Guarda na que se insta á 

Xunta de Galiza á que se implante esta 
dotación. A moción presentada polos 
nacionalistas foi aprobada pola unani-
midade dos concelleiros e concelleiras 

do pleno. No BNG acreditamos nunha 
sanidade pública e de calidade polo 
que seguiremos loitando pola mellora 
dos servizos sanitarios na Guarda.

O BNG acada un acordo plenario para instar á Xunta a que 
implante un servizo de radioloxía
Os nacionalistas emprenden unha campaña co obxectivo de conseguir que o 
servizo de radioloxía sexa unha realidade

Xosé Emilio Álvarez, Responsábel local do BNG
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O BNG presentou a proposta de 
incluír a remodelación da praza de 
abastos da Guarda no Plan E 2010 
nunha reunión coas asociacións de 
comerciantes e vendedores da pra-
za, na que estes amosaron o seu 
apoio.

O Plan E contempla un investimento 
na Guarda de 1.124.749 euros para 
financiar, entre outras, obras desti-
nadas á promoción da actividade 
económica.

Para o BNG o pequeno e mediano 
comercio ten unha importante fun-
ción social como fonte xeradora de 
emprego no país, sendo as prazas 
un exemplo de puntos de dinamiza-

ción e vertebración do comercio.

Os comerciantes da Praza de Abas-
tos da Guarda son conscientes da 
necesidade dunhas instalacións 
modernas e que cumpran todos os 
requisitos que a lei e os consumido-
res esixen.

Ante a negativa do alcalde de reunir-

se co portavoz municipal do BNG 
e non incluír esta obra no plan E, 
o BNG vai seguir loitando e traba-
llando para que a remodelación da 
praza de abastos sexa un feito. O 
BNG lamenta a oportunidade des-
aproveitada polo goberno municipal 
do PSOE non incluíndo esta obra no 
Plan E do 2010.

O BNG aposta pola remodelación da praza de abastos
O BNG considera esta obra prioritaria e destinada a promocionar a actividade 
económica da zona

No pleno de xaneiro, o BNG presen-
tou unha moción na que se insta á 
Consellaría de Medio Ambiente a in-
cluír de novo ao concello da Guarda 
no Plan Galego de Solo Residencial. 
A moción foi aprobada pola maioría 
do plenario.

O Plan Galego de Solo Residencial, 
no que estaba incluído o concello 
da Guarda, promovido pola anterior 
Consellaría de Vivenda e Solo, go-
bernada polo BNG na anterior lexis-
latura, contemplaba a construción 
de 270 vivendas protexidas a prezos 
accesíbeis, dotando ao concello de 
28.500 m2 de zonas verdes e de 
12.500 m2 de equipamentos cunha 
aposta por un novo urbanismo de 
calidade e ao servizo da xente.

A intención da actual Xunta do PP de 
excluír á Guarda do plan Galego de 
Solo Residencial, tirando abaixo un 
proxecto moi avanzado pola anterior 
Consellaría do BNG, é unha mostra 
máis da política antisocial e des-
trutiva do Partido Popular. Ademais 
de existir unha forte 
demanda de vivenda 
social no noso conce-
llo, a actividade econó-
mica que xeraría a súa 
construción, favorece-
ría o mantemento de 
emprego e a creación 
de novos postos de 
traballo, que paliarían 
os efectos da crise, 
nun momento tan difí-

cil como o que estamos vivindo.

O voto en contra de Iniciativa Veci-
ñal deixa tamén ás claras, unha vez 
máis, o descarado apoio deste gru-
po as posicións máis reaccionarias 
e antipopulares do Partido Popular.

O pleno da Guarda aproba a moción do BNG que esixe o 
mantemento do Plan de Vivenda Social na Guarda
O Plan contemplaba a construción de 270 vivendas protexidas, 28.500 m2 de 
zonas verdes e de 12.500 m2 de equipamentos

Reunión do BNG coas asociacións de 
comerciantes da Guarda

Xan Lois Lomba nos terreos do Plan de Vivenda Protexida
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O borrador do decreto do uso do galego no ensino 
non universitario, presentado en plenas vacacións 
de Nadal, rebaixa a presenza do idioma propio do 
País na educación pública. Se coa norma vixente 
debían ser impartidas en galego o 50% das ma-
terias como mínimo, no novo texto contémplase a 
redución ao 33% ao introducir, como tapadeira, o 
modelo trilingüe que vai resultar inaplicábel, segun-
do a propia comunidade educativa.
Ademais, a principal diferenza normativa radica en que se 
lle cede a pais e nais poder escoller o idioma no que os 
seus fillos aprenderán a ler e escribir; e en Primaria e na 
ESO decidirán a lingua na que se impartan diversas mate-
rias. “O borrador do decreto xa foi rexeitado por expertos, 
expertas, lingüistas, pedagogos, pedagogas, asociacións 
de pais e nais, sindicatos e pola Real Academia Galega; e 
mesmo creará conflitos nas aulas porque esa pretensión de 
que os pais e nais decidan en qué idioma queren escolarizar 
os seus fillos e fillas xa foi desestimada nunha sentenza do 
Tribunal Supremo, porque é competencia dos poderes públi-
cos estabelecer o plano educativo de acordo coa lei vixente”, 
indicou o portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez.
“Galiza está dando exemplo de que segue defendendo o 
seu idioma, como a explosión de autoestima demostrada o 
pasado 18 de outubro na mobilización de Queremos Gale-
go, porque as linguas tamén son a dignidade e orgullo dos 
pobos”, sinalou Guillerme Vázquez. Así, diversos colectivos 

están a organizar novas mobilizacións e paros no ensino 
contra o decreto do galego, como resposta á política anti-
idioma emprendida polo Partido Popular.

Defensa da lingua
O portavoz nacional pediulle a Feijóo que respecte o Esta-
tuto de Autonomía, o Plano de Normalización Lingüística 
e a Lei de Normalización Lingüística e que, consecuen-
temente, retire o decreto e restitúa a proba de galego no 
acceso á Función pública. “Feijóo é o único agresor ao 
idioma galego, nós limitámonos a defendelo, que non se 
nos pida que cedamos nin un milímetro na súa defensa”, 
expuxo Guillerme Vázquez, “e o consenso non se pode 
construír sobre a agresión ao noso idioma”.
O PP e a Xunta de Galiza atacan a lingua galega no bo-
rrador do decreto do uso do galego no ensino, “seguindo 
compromisos adquiridos con sectores minoritarios e es-
tremistas, que defenden o unilingüismo en español”, dixo 
o portavoz nacional. 

“Feijóo é o único agresor ao idioma galego”, di Guillerme Vázquez

O BNG, en sintonía coa sociedade, pide a retirada do 
decreto do galego

Lobeira: “Poden 
volver tempos 
de mestres 
e mestras 
expedientadas”

Para o deputado nacionalista Bieito Lobeira, o obxectivo do decreto consiste en 
“eliminar os resortes legais que foi conquistando o idioma galego, tamén no ámbito 
do ensino, coa finalidade de erradicalo, de exterminalo”.
“O retroceso é brutal. Nunca o PP se atrevera a tanto en 30 anos de andaina autonómica. 
Este decreto pretende levar o conflito á propia comunidade educativa, ás ANPAS, aos 
consellos escolares e ás aulas. Poden tornar tempos, que xa pensabamos esquecidos, 
de mestres e mestras expedientadas polo uso do galego na súa propia Terra”, dixo.
O deputado parlamentar sinalou que “é a presión política e social o único camiño 
para enfrontar esta situación e defender, agora si, o dereito e a liberdade ao uso do 
idioma galego. Iniciativas como as da plataforma Queremos Galego, na que partici-
pa o BNG, son imprescindíbeis para criarmos consciencia colectiva, autoestima e 
defensa do noso, da lingua galega”, destacou. 

Mobilización da Plataforma Queremos Galego contra o decreto de Feijóo


