
       En 3 anos no 
Goberno Municipal, 
conseguimos modernizar 
o Concello e poñer a 
Tomiño no mapa

A folla
Tomiño
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Cumpriuse o 3º aniversario da che-
gada do BNG ao Goberno de Tomiño. 

Con este motivo celebrouse na Casa 
da Cultura un acto público no que se 

reuniron mais de 200 persoas para 
acompañar á nosa alcaldesa, Sandra 
González, e aos nosos concelleiros. 
Tamén contamos coa presenza de 
Carlos Aymerich, portavoz do BNG 
no Parlamento de Galiza. O máis 
destacado do acto foi o compromiso 
de todo o equipo do BNG de seguir 
a modernizar Tomiño, de seguir a 
traballar para que os tomiñeses e as 
tomiñesas se sintan orgullosos dos 
seus gobernantes. Con esta forza e 
ilusión, estamos seguros que nas 
vindeiras eleccións municipais, os 
veciños e veciñas volverán confiar 
no BNG para seguir co traballo ini-
ciado en Tomiño.

O BNG, o goberno do novo Tomiño

A alcaldesa, Sandra González, e os concelleiros do BNG

O Centro de Día, con capacidade para 40 usuarios, sitúase detrás da Casa da Cultura

Hai máis dun mes comezou a fun-
cionar o Centro de Día, un servizo 
moi demandado polos veciños e ve-
ciñas. Foi unha xestión feita hai dous 
anos diante do anterior goberno da 
Xunta de Galiza, desde a Vicepresi-

dencia ostantada polo BNG. 

No Centro de Día as nosas per-
soas maiores estarán atendidas por 
persoal especializado, nun lugar 
axeitado mentres os seus familia-
res  traballan. Disporán de servizo 

de almorzos, comidas e merendas; 
servizo de transporte adaptado que 
recolle aos usuarios e usuarias no 
seu domicilio e realízase terapia 
ocupacional con actividades de es-
timulación e lecer.

Xa comezou a funcionar o Centro de Día
O BNG cumpre un dos seus compromisos das pasadas eleccións municipais
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O goberno municipal, esíxelle á Xunta de Ga-
liza que manteña o servizo de Noitebús, que 
ven funcionando entre Tomiño e A Guarda. 
O pasado ano, uns 4.500 mozos e mozas 
fixeron uso deste servizo, que na actualidade 
chega a todas as parroquias do concello, con 
dúas liñas todos os sábados do ano. O BNG 
entende que a seguridade dos nosos mozos e 
mozas nos desprazamentos nocturnos é prio-
ritaria, polo que consideramos fundamental 
que a Xunta manteña o servizo e non o su-
prima.
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O goberno de Tomiño 
esíxelle á Xunta que 
manteña o Noitebús

Un ano máis, a Xunta do PP 
deixa a Tomiño sen o terceiro 
tramo do colector xeral de 
saneamento 
A pesares do compromiso, a 
responsabilidade e o esforzo 
realizado polo goberno local, que 
leva investidos máis de 5 millóns 
de euros en saneamento, a Xunta 
de Galiza non se compromete a 
rematar a principal arteria do sa-
neamento en Tomiño. O proxecto 
está aprobado, todas as autori-

zacións e o expediente de expro-
piación iniciado, pero esta nova 
paralización suporá un atraso 
máis. O goberno do PP na Xunta 
de Galiza paralizou totalmente o 
expediente deste terceiro tramo, 
o que fará imposíbel chegar co 
saneamento ata Amorín, Currás, 
Sobrada e Piñeiro.

Que foi o que te 
levou a afiliarte a 
Galiza Nova?

A defensa de te-
mas que para min 
son importantes, 
como a lingua, o 
ideario do nacio-
nalismo galego, 
tan presentes no 
meu entorno, fo-
ron os que me 
levaron a tomar a 
decisión. A partir 
de aí, empezouse 
a activar a organi-
zación.

Cales son as últimas actividades organizadas por 
Galiza Nova en Tomiño?

Galiza Nova ten organizado o I Campionato de Futbolin 
a prol da seleccion galega, cunha valoracion moi boa. 
Tamén o festival de curtametraxes “Curtamiño” e o 
Festival miñoto. Traballamos por achegar o naciona-
lismo á xente nova.

Santiago Groba, novo 
afiliado de Galiza Nova
Vive en Tomiño, ten 16 anos e 
estuda no IES de Tomiño

Unha proposta do BNG saca 
adiante o Polígono industrial
Xestur consigna 9 millóns de euros para 
o Polígono industrial de Tomiño
Despois dun ano de incerteza, de múltiples reunións con 
responsábeis da Xunta e mesmo dunha aprobación en pleno 
a favor do polígono empresarial, na que o PP de Tomiño se 
abstivo, por fin se consigna por parte da Xunta de Galiza o 
diñeiro para rematar as expropiacións e comezar as obras de 
urbanización. 

Foi grazas a unha proposta do BNG no Parlamento Galego e 
que foi aprobada por unanimidade. As demandas de solo em-
presarial do goberno local, veciñanza e empresariado da zona 
xurdiron efecto. Agora só agardamos que se faga realidade 
canto antes e poidamos contar cun polígono onde desenvol-
ver actividades económicas que xeren emprego.

Santiago Groba
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O BNG felicita ao Goberno municipal pola 
posta a disposición dos veciños e veciñas 
do barrio do Hospital, dun novo torreiro de 
festas e unha casa social. Así, a veciñanza 
poderá gozar de novos espazos públicos e 
de encontro social. Isto demostra que o go-
berno do BNG atende tamén as demandas 
das parroquias e barrios do concello.

Novo torreiro e 
casa social no 
barrio do Hospital

Nova senda peonil en Sobrada
Xa remataron as 
obras de acondicio-
namento da estra-
da que vai dende a 
igrexa de Sobrada 
ao cruce da estrada 
PO-350 que vai de 
Areas a Hospital. Isto 
supuxo a mellora do 
firme, da ilumina-
ción, da sinalización, 
e permitiu habilitar e 
en todo o tramo unha 
senda para os peóns 
que transitan a pé. 

Tomiño 
coñece o seu 
patrimonio
Máis de 350 persoas, participa-
ron este ano nas visitas guiadas 
organizadas polo Concello de 
Tomiño aos petroglifos do Monte 
Tetón e ás fortalezas da ribeira 
do Miño. Isto da mostra da ex-
celente acollida entre os veciños 
e veciñas e visitantes destas ac-
tividades que dan a coñecer o 
noso rico patrimonio.

Pepe Dorna, pedáneo de Sobrada, e Xaquín Villadangos,
concelleiro do BNG

O goberno BNG atende as demandas das parroquias e dos barrios

Bota a andar a 
nova aula-móbil 
do espazo TIC
Despois de que máis de 500 persoas par-
ticipasen nos distintos obradoiros de ini-
ciación á informática, Internet, creación 
de contas de correo electrónico, blogs, 
etc, que se desenvolven no Espazo TIC 
do Campo da Feira, o Concello de Tomi-
ño pon en marcha a Aula-Móbil, que le-
vará estes obradoiros polas parroquias, 
facilitando así o achegamento de máis 
veciños e veciñas ao mundo das novas 
tecnoloxías.

Tomiño consegue que Unión 
Fenosa soterre o tendido 
eléctrico na 
entrada ao Seixo
Despois de manter varias conversas 
con responsábeis de Unión Fenosa, os 
postes da liña eléctrica que vai dende 
o Cotro até o Seixo (na marxe da es-
trada Couso-Tomiño), foron retirados 
e o cableado soterrado, eliminando así 
unhas instalacións que supuñan un 
perigo para a circulación, ademais de 
afear a entrada á vila.

As instalacións supuñan un perigo 
para a circulación e afeaban a 

entrada á vila



Se queres receber máis información do BNG, cobre este cupón e envía-o ao Local do BNG:
Rúa Gondomar, 56 baixo. C.P. 36740 Tomiño
ou envía-nos os teus datos a: baixominho@bng-galiza.org

Nome e apelidos

Enderezo                                                                                                                    (Tomiño)

Tlfs.:                                         Correo-e:

Im
preso en papel reciclado

Darlle o mesmo tratamento fiscal aos 
abastecementos públicos e ás capta-
cións privadas é  discriminatorio para 
as persoas que vivimos no medio rural. 
Iso é o que fai a nova Lei de Augas de 
Galiza do Goberno do PP na Xunta, que 
non recoñece os investimentos feitos 
no seu dia polos veciños e veciñas 
para realizar as traidas, na meirande 
parte dos casos pola falla de previsión 
de servizos de subministro de auga por 
parte das administracións públicas.
Na tramitación da Lei no Parlamento 
galego o BNG logrou que se aceptase 
unha enmenda para conseguir unha 
bonificación do 90 %, para as traídas 
veciñais. De todos modos, haberá que 
tributar tamén pola auga dos pozos, 
mesmo naqueles casos onde non tive-

sen abastecemento nin rede de sanea-
mento pública.
Este afán recadatorio do PP foi cues-
tionado polo Consello Económico e 
Social de Galiza que non o viu axeitado 
neste contexto de crise.
A lei do Partido Popular, á que o BNG 
votou en contra, proxecta incrementos 
da carga fiscal sobre o consumo de 
auga dunha familia tipo de até o 360%.
O BNG de Tomiño aprobou xunto cos 
demais grupos, unha moción no ple-
no do Concello en contra desta inxusta 
lei e tense reunido coas traídas veci-
ñais de Tomiño, as cais mantiveron 
reunións no Parlamento galego con 
deputados, deputadas e co portavoz, 
Carlos Aymerich. Recentemente foron 

atendidos tamén polo Portavoz Nacio-
nal, Guillerme Vázquez, en Tomiño o 
cal lles transmitiu a posición do BNG 
sobre esta inxusta lei do PP.

A nova Lei de Augas da Xunta do PP triplicará o 
recibo aos veciños e veciñas de Tomiño
O PP rexeitou a proposta do BNG de eliminar o canon da auga ás traidas, e 
só aceptou unha bonificación do 90%

Guillerme visita Tomiño e reúnese con representantes 
dos sectores económicos da comarca

A alcaldesa, Sandra Gon-
zález, recibiu na Casa 
do Concello de Tomiño 
ao portavoz nacional do 
BNG, Guillerme Vázquez, 
que foi acompañado pola 
deputada Carme Adán, e 
os deputados Henrique 
Vieitez e Bieito Lobeira, 
ademais de concelleiros 
e responsabeis do BNG 
na comarca.

Posteriormente mantivo unha reunión 
con representantes dos sectores eco-
nómicos do Baixo Miño como viveiris-
tas, pescadores do Miño e mariñeiros 
da Guarda, comerciantes, adegueiros, 
produtores de kiwi, e outras persoas.
O portavoz nacional do BNG salientou 
a “grande transformación do concello 
de Tomiño no período de gobernación 
de Sandra González” e destacou entre 
outras iniciativas, o impulso municipal 
para a realización do parque empresarial.

Recepción na Casa do Concello ao portavoz nacional do BNG, 
Guillerme Vázquez


