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O Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal que se expuxo ao público, 
só servirá para legalizar obras ile-
gais e para favorecer os intereses 
dalgúns amigos do PP. Dende o 
BNG presentamos alegacións coa 
intención de que sexa totalmente 
revisado, pois está baseado en es-
tudos económicos e da evolución da 
vivenda totalmente desfasados. Os 
datos que manexaron refírense aos 
anos 2000-2004, polo que a ninguén 
se lle escapa que agora mesmo, a 
situación económica non é nin pare-
cida á deses anos. De non revisarse, 
será un auténtico fracaso.

Ademais, foi elaborado utilizando 
unha Lei do Solo, que a día de hoxe 
xa se modificou. Agora mesmo hai 
unha nova, aprobada o pasado 24 
de marzo no Parlamento, á que se 
terá que adaptar o Plan Xeral.

Así mesmo, tampouco compar-
timos que O Rosal teña que ser 
residencial. Sempre fomos unha vila 
agrícola e nós queremos seguilo 
sendo. Apostamos por unha agricul-
tura que produza alimentos seguros 
e de calidade. Queremos que se va-
lore o territorio, os seus recursos, o 
medio, a paisaxe... 

Así poderiamos potenciar o tu-
rismo de calidade, respectuoso co 
medio e co xeito de entender a vida 
no rural. Esta debería ser a aposta 
estratéxica do Plan.

Do mesmo xeito, a delimitación 
dos Núcleos Rurais fai figuras moi 
caprichosas. Deixa fóra vivendas 
e mete outras, sen ningún criterio 
razoable aparente. Tampouco se 
reservan espazos públicos para o 
lecer nestes núcleos.

Non aparece reflectida nos planos 
a rotonda de Couselo, cando foi un 

acordo plenario a iniciativa do BNG. 
Tamén botamos de menos aparca-
doiros nos núcleos urbanos. Hai  
unha clara falta deles na zona do 
Calvario. Tampouco é de recibo que 
o novo núcleo urbano que se propón 
entre A Mata e Pías, non teña ser-
vizo de abastecemento de augas 
municipal, cando é un servizo básico 
que debería dar o concello en todo o 
territorio.

Por todo isto, e por outras moitas  
razóns, o BNG non apoiará este 
Plan Xeral.

O PP quere aprobar o novo PXOM 
baseándose nunha Lei do Solo 
desfasada
Só vai servir para favorecer intereses de ‘amigos’ e legalizar obras 
ilegais dos especuladores
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Os datos que se manexan refírense aos anos 2000-2004
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O BNG entende que cando se pretende mellorar 
infraestruturas, como é o caso do campo de fútbol da 
Mata, as melloras teñen que ser equilibradas.

Se se vai cambiar o céspede natural por un artificial 
no terreo de xogo,  e se van facer pistas de atletismo, 
significa poder aumentar o nivel de uso do mesmo, 
polo que é factíbel xogar varios partidos ao día e, ao 
mesmo tempo, practicar outro deporte, o atletismo. 

Isto vai crear unha maior afluencia de xente e a 
necesidade de máis prazas de aparcamento, que non 
se contemplan no proxecto. 

Nós cremos que un retranqueo no muro que dá cara 
á estrada, permitiría crear prazas de aparcamento en 
batería e a ampliación das beirarrúas.

O campo da Mata precisa de máis prazas 
de aparcamento

Nace unha nova sección do boletín do BNG 
para salientar algunhas das mentiras sobre a 
nosa lingua que se denuncian no libro coorde-
nado por Xosé-Henrique Costas e que publicou 
recentemente Edicións Laiovento.

“O castelán está desaparecido de moi-
tas escolas e institutos de Galiza”

Mentira! Nunca se dá un só dato, un só 
nome de escola ou instituto deses “moitos” onde 
o castelán estea desaparecido ou case desapa-
recido. Simplemente porque é mentira. 

Pola contra, si que se poden ofrecer listaxes 
extensas con nomes concretos de escolas onde 
o galego só se imparte na materia de Lingua 
galega e onde nunca se cumpriu o máis mínimo 
a lexislación sobre o galego no ensino. 

Esta mentira é a ideal para ocupar espazos 
en radios, televisións e prensa que teiman en 
manipular día tras día a realidade lingüística de 
Galiza. 

Mentiras sobre o galego

Foi o BNG quen solicitou que se dotara de pista 
de atletismo o campo da Mata. Agora, aínda que só 
de 4 rúas, O Rosal vai contar con unha. 

Nós pensamos que se debería facer un esforzo 
para que fora unha pista de maiores dimensións. 
Cando menos debería ter, nunha das rectas, 6 rúas 
para probas de velocidade.

Pista de atletismo, unha 
proposta do BNG
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O retranqueo no muro que da 
cara á estrada, permitiría crear 
máis prazas de aparcamento en 
batería e anchear a beirarrúa

No 2007 foi aprobada unha moción do BNG, na que 
solicitabamos unha solución á perigosidade do cruce de 
Couselo. Tres anos despois, todo segue igual. 

O ano pasado, a Deputación, organismo de quen de-
pende a estrada, tiña unha partida de 100 mil euros para 
esta obra. Non a executou. Para este ano ten 300 mil eu-
ros. 

Esperamos que dunha vez por todas se execute a obra 
e se lle dea a solución prometida.

O cruce de Couselo 
segue sen se arranxar

Eladio Fdez. Portela, Concelleiro do BNG

Noemi Baz, membro do Consello Local
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Xa nos imos afacendo á porta e cada vez son 
menos os que dan cos morros contra o vidro por 
non axustar a velocidade de entrada coa velocidade 
de apertura do trebello.
A verdade é que falta facía, que os días de frío son 
moitos. Pero, se temos en conta que, dende que 
abre, o enorme pano de vidro tarda máis de medio 
minuto en volver pechar, ocórresenos que quizais 
habería que procurar un sistema mais eficaz, que 
seguro que existe.

O levantamento do Arco da  Saúde, en Tabagón, é 
un deses intres nos que culmina o traballo colectivo 
dos veciños e das veciñas que se poden gabar 
logo, dun monumento efémero pero fermoso, só 
posíbel co esforzo de moitos.
É por esta razón que dende o BNG propuxemos 
que ese venres fose festivo local. Non puido ser. 
A maioría do PP ten outras prioridades, e este ano 
o festivo local, ademais do martes de entroido, e 
Santa Ana.

A porta automática da Praza 
de Abastos

Festivos locais

O BNG levou ao Pleno de marzo a proposta de 
que se controlara o tránsito na pista de 'Pereira' en 
Pías. Aprobouse por unanimidade.

O perigo apareceu dende o momento no que se 
fixeron as rotondas na estrada xeral, ao non poder 
sair cara a Tui dende o cruce de Pías, o que fixo 
que se desviara a tránsito por esta pista. 

Consideramos que hai perigo de atropelo para os 
viandantes, por ser esta unha pista da parcelaria 
que carece de beiravía, e é moi utilizada polos veci-
ños para pasear.

Agora só falta que o concello faga uso das súas 
competencias en tránsito e realmente o controle, 
pois estamos afeitos a que os acordos plenarios se 
queden, moitas veces, en papel mollado.

Aprobada a proposta do BNG para 
controlar o tránsito na pista de ‘Pereira’

O concello debe asumir as súas competencias en tránsito

Hai perigo de atropelo ao ser utilizada polos veciños para pasear

O Pleno, o máximo órgano do Concello para poder dis-
cutir e debater entre o goberno e a oposición queda min-
guado. 

O equipo de goberno ben de retirarlle as competencias 
para a aprobación de proxectos de obras que non se con-
templan nos orzamentos, e ditas competencias pasan á 
xunta de goberno local. Neste órgano só ten presenza o 
PP. Por iso, cando no BNG teñamos coñecemento da rea-
lización de certas obras, xa estarán aprobadas.

B
re

ve
s 

M
un

ic
ip

ai
s

O PP négalle a participación á 
oposición

Carlos Villanueva, membro do Consello Local

Eladio Fdez. Portela, Concelleiro do BNG




