
O pasado mes de marzo, ante as pre-
ocupantes noticias que se estaban 
dando sobre o futuro do ferry entre a 
Guarda e Caminha, o BNG presentou 

unha moción para a defensa desta 
comunicación que foi rexeitada polo 
alcalde Freitas e o seu grupo de go-
berno. 

Asemade, uns días despois, a depu-
tada do BNG no Parlamento español, 
Olaia Fernández Davila, presentaba 
unha iniciativa na que puña de ma-
nifesto a preocupación que hai polo 
futuro do ferry e os compromisos 
que o Goberno español ten para o 
seu mantemento.

A comunicación fluvial entre a Guar-
da e Caminha é algo irrenunciábel, 
sendo o principal atranco que atopa a 
continuidade do servizo os custos do 

dragado do río para habilitar a canle 
de navegación do ferry.

É básico que calquera actuación que 
se faga no río Miño teña un carácter 
integral, facendo compatíbel a activi-
dade pesqueira, de suma importan-
cia para a economía local, co man-
temento desta vía de comunicación.

Na moción presentada polo BNG 
solicitábase un compromiso firme e 
público, por parte do Goberno cen-
tral, coa continuidade do ferry entre 
a Guarda e Caminha; o inicio de es-
tudos para a realización dun draga-
do que faga compatíbel a actividade 
pesqueira e a comunicación fluvial 
entre A Guarda e Caminha.

O alcalde da Guarda e o seu gober-
no prefiren primar os intereses de 
partido e do goberno de Madrid aos 
intereses dos veciños e veciñas da 
Guarda votando en contra desta pro-
posta, simplemente para non moles-
tar ao Goberno central do PSOE, en 
vez de encabezar as reivindicacións 
do pobo da Guarda que ve como esta 
vía de comunicación pode chegar a 
desaparecer se non se toman medi-
das para impedilo.

A estas alturas, o único que ten cla-
ro o Goberno español é que non vai 
haber, cando menos por este ano, 
dragado de ningún tipo. Para os ha-
bitantes da Guarda é moi significativa 
a falta de precisión sobre o futuro 
do ferry entre A Guarda e Caminha, 
dado que en ningún momento se fixo 
ningunha referencia ao compromiso 
para mantelo e potencialo.

A falla de compromiso do PSOE pon 
en perigo a continuidade do ferry
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       Resulta lamentábel 
que o alcalde atenda os 
intereses do Goberno de 
Madrid e desantendendo 
os intereses dos veciños 
e veciñas da Guarda
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Os deputados do BNG, Bieito Lobeira 
e Carme Adán, presentaron no Parla-
mento Galego unha serie de iniciativas 
relativas á mellora do Porto da Guarda.

Dende o BNG vense denun-
ciando as carencias exis-
tentes no porto da Guarda, 
a máis importante, o dique 
de abrigo, que nin sequera 
aparece nos orzamentos 
da Xunta de Galiza. Tamén 
cabe sinalar a falta de ser-
vizos como o do combustí-
bel que fixo que o BNG soli-
citase ante a Consellaría do 
Mar a habilitación dun sur-
tidor de combustíbel pes-
queiro, incluíndo gasolina 
cunha rebaixa da metade 
do seu prezo, como xa está 

a acontecer no porto da Coruña. Esta 
medida evitaría que os mariñeiros 
guardeses teñan que realizar viaxes 

a outros portos para poder encher os 
depósitos dos barcos, ou arriscarse a 
seren multados, no caso de transpor-
talo en coche particular.

Outra das demandas solicitadas é 
a mellora da nave xestionada polas 
redeiras, que presentan deficiencias 
que compre corrixir. É preciso aco-
meter entre outras accións: a mellora 
das portas e sumidoiros, dotación de 
varandas de protección e mobiliario 
de oficina.

O BNG aposta pola defensa de sec-
tores como o da pesca artesanal que 
son fundamentais para o noso país, 
así como a mellora de servizos por-
tuarios que facilitan o traballo deste 
sector.

O BNG esixe melloras no porto da Guarda
É fundamental a habilitación dun surtidor de combustíbel pesqueiro, incluíndo 
gasolina, cunha rebaixa da metade do seu prezo

A punto de esgotarse o mandato muni-
cipal, o novo Plan Xeral de Urbanismo 
(PXOU) está totalmente desaparecido.

O alcalde noutrora consideraba ur-
xente a aprobación dun novo PXOU, 
incluso utilizou este argumento como 
arma electoral nas últimas eleccións 
municipais.

O BNG xa advertiu no seu momento 
que a actitude do alcalde e do seu gru-
po de goberno ían provocar que non 
se aprobase o novo plan no actual 
mandato, algo que sorprende ás xen-
tes e sectores económicos da Guarda 
cando dispoñen de maioría absoluta.

Para o BNG a incapacidade do alcal-
de e do seu grupo de goberno fai que, 
quedando apenas sete meses para fi-
nalizar o mandato, non exista un novo 
plan de urbanismo que substitúa ao 
actual que data do ano 1993.

Hoxe, o pobo da Guarda non sabe cal 
é o seu futuro e estase a traballar cun 
instrumento urbanístico totalmente 
desfasado. As necesidades actuais da 
Guarda non son as mesmas que xera-

ron o anterior PXOU. 

Vai sendo hora de que o alcalde lle ex-
plique ao conxunto do pobo da Guarda 
cales son os motivos polos que ten pa-
ralizada a tramitación do PXOU.

O Plan Xeral da Guarda segue paralizado
O BNG xa advertiu no seu momento que a actitude do alcalde Freitas e do seu gru-
po de goberno ían provocar que non se aprobase o novo plan no actual mandato

Hortensia García Díaz, membro do Consello Local do BNG
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O BNG presentou, no pleno do con-
cello da Guarda, unha moción na que 
se insta á Xunta de Galiza a manter 
o funcionamento do servizo de trans-
porte público nocturno coñecido 
como Noitebús, mellorando a súa 
dotación e funcionamento. A moción 
foi aprobada por todos os grupos po-
líticos menos o PP. 

O PP, a través da Xunta de Galiza, vén 
de anunciar a súa intención de supri-
mir o servizo coñecido como Noite-
bús destinado a mellorar a seguranza 
viaria e reducir a sinistralidade.

Resulta un auténtico desatino con-
siderar que os fondos destinados a 
previr os accidentes e dar servizos á 
xente nova son un destrago de fon-
dos públicos. Por outra parte o custe 
do servizo é perfectamente asumíbel 
pola Xunta de Galiza, cun investimen-
to de pouco máis de 4,5 millóns de 
euros, o 0,5% do orzamento da Con-
sellaría de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestruturas. Un investimento 
moi inferior ao gasto que o goberno 
do PP está a facer en propaganda e 
publicidade desde a Xunta. O normal 

é que os recortes se realicen no ám-
bito da propaganda e non en servizos 
que cumpren unha función social evi-
dente.

Asemade hai que engadir que a Guar-
da é un receptor deste servizo que 
debe ser potenciado para que a mo-
cidade que acode ao noso concello 
para gozar das noites da fin de sema-
na o poidan facer con todas as ga-
rantías, evitando coller o coche para 
volver as súas casas co perigo que 
iso leva canda si moitas veces.

O BNG consegue que o Pleno da Guarda esixa o 
mantemento e mellora do Noitebús
A Corporación municipal aproba unha iniciativa do BNG co voto en contra do PP

O BNG no seu compromiso cunha 
sanidade pública e de calidade está a 
demandar do SERGAS diversas me-
lloras no servizo do Centro de Saúde 
da Guarda. Así, levamos ao Pleno da 
Guarda unha moción para solicitar a 

instalación dun servizo de 
Radioloxía, moción que foi 
aprobada por unanimidade. 
Asemade, levamos solici-
tando que se cubra a falla 
de médicos, ben sexa por 
baixa laboral ou vacacións.

A resposta da Xunta de Ga-
liza do PP non deixa de ser 
do máis sorprendente: para 
o SERGAS a poboación de 
Oia, O Rosal e A Guarda 
teñen o servizo previa cita 
no Centro de Saúde de Tui, 
“evitando así despraza-
mentos importantes” -pa-
labras textuais. Así como 
o servizo de Radioloxía de 

urxencia está atendido no Hospital do 
Meixoeiro, co cal non existe ningunha 
intención por parte da Xunta de insta-
lar este servizo na Guarda, obrigando 
aos guardeses e guardesas a seguir 

desprazándose a Tui ou a Vigo.

En canto a cubrir as baixas dos médi-
cos, o SERGAS di que o servizo está 
garantido ben ben prolongando a xor-
nada doutros ou ben sendo atendidos 
por outros, co deterioro na atención 
sanitaria que sofren as persoas pa-
cientes habituais destes médicos e 
médicas.

A Xunta do PP deixa claro que non 
aposta pola mellora e ampliación de 
servizos do Centro de Saúde da Guar-
da, dado que non haberá Radioloxía 
e tampouco hai moita intención de 
cubrir as baixas médicas.

Mentres que o BNG aposta por unha 
sanidade pública e de calidade que 
garanta o servizo ao conxunto da po-
boación, polo que seguirá solicitan-
do melloras no Centro de Saúde da 
Guarda.

O BNG solicita melloras e ampliación de servizos no 
Centro de Saúde da Guarda
A Xunta do PP non instalará o Servizo de Radioloxía no Centro de Saúde

X. Emilio Álvarez Pena, Responsábel Local do BNG
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R/ Manuel Lomba, 2-1º
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Como contactar co BNG Nacional:
Sede Nacional. Avenida Rodríguez de Viguri. 16 baixo. 
15703 Santiago de Compostela. 981 555 850 
www.bng-galiza.org 
nacional@bng-galiza.org

O Proxecto de Lei de Augas de Galiza 
aprobado polo Goberno do PP substi-
túe o actual canon de saneamento por 
dous novos tributos, o canon da auga 
e o coeficiente de vertido, coa única in-
tención de aumentar a recadación por 
parte do goberno de Feijóo, a costa de 
familias e particulares. 
Mentres o Goberno da Xunta prepara 
novas rebaixas impositivas para a 
adquisición de segundas vivendas, 
sen límite de prezo nin de renda dos 
seus titulares, o PP incrementa de 
xeito brutal e desproporcionado a 
imposición sobre o uso ou consu-
mo de auga, nomeadamente para os 
usos domésticos, que serán os que 
soporten a maior suba de impostos. 
Deste xeito, unha persoa que viva 
soa e que teña un consumo me-
dio, duns 3 m3. ao mes, verá como 
a carga tributaria do seu recibo da 
auga se incrementa en máis dun 
363%; e unha familia de tres mem-
bros, con ese mesmo consumo por 
persoa, terá que soportar un incre-
mento do 171%.
Esta é unha lei que foi elaborada sen 
consultar aos concellos galegos, 
sen discusión previa, obviando a 
realidade local e a grave situación 
económica que se sofre no país.
Ademais, reducen os consumos 
asimilábeis a domésticos, pasando 
dos 3.000 m3/ao ano actuais a 2.000 
m3/ao ano, o que terá consecuencias 
moi importantes na suba que van ex-

perimentar colexios, centros de saúde, 
pequenos negocios, hostalaría, etc.

Impostos para os pozos 
particulares e as traídas veciñais
Por se fose pouco, o Goberno do PP 
na Xunta, neste proxecto de lei su-
prime as exencións existentes na ac-
tualidade para os núcleos de menos 

de 2.000 habitantes, prexudicando 
especialmente aos veciños e veciñas 
do rural, que terán que pagar o canon 
polo aproveitamento da auga dos seus 

propios pozos, ou de traídas veciñais, 
do que hoxe están exentos, e ademais 
aínda que non teñan servizos públicos 
de abastecemento de auga ou de sa-
neamento. Só no caso de que non dis-
poñan de ningún destes dous servizos 
públicos poderán aplicar a redución 
prevista na lei, pero aínda non tendo 
ningún servizo terán que tributar polo 

canon da auga.
Este proxecto de lei obriga tamén 
a instalar contadores homologa-
dos nos pozos particulares, baixo 
a ameaza de multas de até 30.000 
euros.
A Lei de Augas do Goberno do PP 
ven ser outro incremento inxusto da 
imposición indirecta, que soportarán 
os galegos e galegas, independen-
temente dos seus ingresos, que só 
reponde ao interese do goberno do 
PP ven de facer recaer o incremen-
to da recadación sobre as familias, 
mentres continúan a permitir a frau-
de fiscal aos grandes consumidores 
de auga cunha elevada carga conta-
minante, e néganse no Parlamento 
galego a estabelecer impostos para 
as grandes fortunas, para as rendas 
superiores a 1 millón de euros. 
Por todo isto o BNG esíxelle ao 
Goberno do PP que retire esta lei 
inxusta e antisocial que prexudica á 

maioría da xente de Galiza, xusto nun 
momento de grave crise económica e 
no que máis de 200.000 galegos e ga-
legas están no paro. 

O Goberno do PP sobe o prezo da auga 
para familias e obriga a pagar impostos 
polos pozos particulares e traídas veciñais


