
Dous deputados
do BNG en Madrid
valen máis que once
deputados do PP

A folla
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Os dous deputados do BNG en
Madrid conseguiron aumentar a
partida orzamentaria que o Estado
adica a Galiza. Despois de varias
semanas de negociacións o porta-
voz do BNG, Francisco Jorquera,
informou dun acordo acadado co
PSOE mediante o cal o BNG votará
a favor dos orzamentos do Estado a
cambio do incremento das partidas
orzamentarias destinadas a Galiza
en 125 millóns de euros. Outros
puntos do acordo foron a creación
da subcomisión de seguimento das
infraestruturas, dotación de máis

Madrid valen máis que once depu-
tados do PP”, afirmou.

finanzamento para a atención á
dependencia e execución do traspa-
so de competencias
pendentes. 

Francisco Jorquera
destacou que o acor-
do demostra o que o
BNG aseguraba na
súa campaña electo-
ral: que o BNG é
unha forza decisiva
na política estatal e
que iso é bo para
Galiza. “Dous depu-
tados do BNG en

O BNG consigue 125 millóns de euros máis
para Galiza ao apoiar os orzamentos do Estado

1,5 millóns de euros para saneamento
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Tomiño
Francisco Jorquera

Dentro da partida de 125 millóns de
euros que conseguiu o BNG para
Galiza  van ir destinados 1,5 millóns
de euros para realizar obras de

saneamento no concello de
Tomiño. O BNG priorizou un servizo
tan básico e necesario, que a esta
alturas de século XXI en Tomiño
non chega ao 20% dos habitantes.
Este importante acordo
político ven a certificar a
importancia da presenza
do BNG en Madrid. A
subida de votos lograda
nas eleccións xerais en
Tomiño (de 756 votos a
1255) contribuiu para
que o BNG fose decisivo
e puidera conseguir este
importante investimento
para o noso concello. A
alcaldesa de Tomiño,

Os deputados do BNG, Francisco Jorquera e Olaia
F. Davila, co ministro de Economía, Pedro Solbes

Mitin celebrado no auditorio
de Goián durante as eleccións

xerais de marzo

Sandra González manifestou “estou
orgullosa de pertencer a unha orga-
nización como o BNG que se
demostrou que é útil para Galiza e
para Tomiño”.



A finais do mes de outubro deron comezo as tan demandadas
e necesarias beirarrúas dende o Seixo ao Cotro. Dende o cruce
que sobe ao terreiro do Alivio até o cruce coa estrada xeral, en
Vilardematos. O tramo en obras, de preto de dous quilómetros,
conta cun orzamento de máis de 400.000 euros que aportan o
Concello de Tomiño e a Deputación de Pontevedra. Esta obra
contempla tamén a dotación de servizos como o saneamento,
o abastecemento de auga, iluminación pública e a canalización
de electricidade e telefonía. Nos tramos con ancho suficiente,
colocarase unha senda peonil, separada da estrada por unha
sebe, a modo de peche vexetal.

Trátese dunha vella demanda do BNG que xa ten recollido A
Folla en setembro de 2005, pola necesidade e urxencia desta
obra para a seguridade dos peóns.

Comezan as obras das
beirarrúas do Seixo ao Cotro
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O Centro de Dia de Tomiño
estará en funcionamento a
mediados do ano que ven 

As obras de construción do Centro
de Día que se están a realizar na par-
cela da Rocha (detrás da Casa da
Cultura) van a bo ritmo e estarán
executadas no primeiro semestre de
2009. O Centro de Día de Tomiño
ten un investimento de preto dun
millón de euros que realiza a
Vicepresidencia da Xunta de Galiza e
terá capacidade para máis de 60
usuarios e usuarias. Formará parte
da Rede Galega de Centros de Día
que está a impulsar o vicepresidente
da Xunta, o nacionalista Anxo
Quintana.

Inauguradas as 
instalacións do novo punto
de encontro de extinción de

incendios forestais
O director xeral de Montes, Alberte
Blanco visitou as obras de acondi-
cionamento e melloras realizadas no
antigo parque de bombeiros de
Tomiño. O edificio será empregado
como punto de encontro das briga-
das contra incendios da comarca. O
investimento realizado ascendeu a
130.000 € e mellorarán as condi-
cións de traballo das brigadas con-
tra incendios destacadas na zona de
Tomiño.

O Concello crea un
aparcadoiro público con

máis de 200 novas prazas no
centro de Tomiño

Desde setembro, Tomiño conta cun
novo aparcadoiro público, con máis
de 200 prazas de estacionamento
gratuito e sen limite horario. Esta
nova superficie, de 4500 m2, está
situada no casco urbano, ao final da
rúa Colón e moi preto da praza da
Mina. Este espazo será de moita uti-
lidade para todos os veciños e veci-

ñas, que terán a posibilidade de
aparcar de balde e sen limitacións.
Con esta iniciativa e coa zona azul,
agora aparcar en Tomiño é máis
doado.

Iniciadas as obras de
humanización da Praza da

Mina
As obras de humanización da praza
da Mina e o seu entorno xa comeza-
ron. Teñen un prazo de execución de
6 meses e supoñen un investimento
de 770.000 €, dos cales o 80% asú-
meo a Consellaria de Vivenda e Solo
e o resto o Concello de Tomiño. O
plan de traballo das obras foi con-
sensuado cos veciños e comercian-
tes e prevé unha parada entre o 15
de decembro e o 7 de xaneiro para
molestar o menos posíbel á activida-
de comercial no Nadal.

Xa era hora que os veciños
da Costa e Cotro poidamos ir a
pé ao Seixo con seguridade

Francisco Campo, concelleiro do BNG
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A parroquia de San Salvador de
Tebra vai dispor a principios do
vindeiro ano dunha das
instalacións máis modernas do
concello de Tomiño. Ademáis do
novo centro cultural que está en
construción na praza da Igrexa,

vanse realizar obras de
humanización de todo o
entorno, colocando pavi-
mento de adoquín, novo
mobiliario, soterrando
liñas eléctricas e derri-
bando o actual palco por
esixencia de Patrimonio.
O investimento realizado
é de máis de 300.000

euros, dos cales o Concello de
Tomiño aporta preto de 140.000
euros, a Comunidade de Montes de
San Salvador máis de 100.000
euros e a Consellaría do Medio
Rural máis de 60.000 euros.
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San Salvador de Tebra disporá
dun centro cultural e unha
praza humanizada

O goberno municipal acordou unha
baixada na taxa aplicabel ao IBI. O
Ministerio de Economia y Hacienda
está a realizar unha revisión dos
valores catastrais dos inmobeis por
levar 20 anos sen actualizar, estar
desfasados e ser dos poucos concellos
de Galiza que quedaba por revisar.
Para que esta actualización do valor
dos inmobeis fose o máis levadeira
posibel para os veciños, o Concello de
Tomiño decidiu baixar o tipo
impositivo que se aplica no IBI de
0.55% a 0,45%. Hai que lembrar que o
PP acordara subir este imposto no ano
2003 de 0,4% a 0,55%.

O Concello baixa
a taxa do IBI do
0,55% ao 0,45%

Amanda Bugarín Bouzada, ten 21 anos e é estu-
dante de Traducción e Interpretación na
Universidade de Vigo. É veciña de Forcadela e
acaba de incorporarse ao proxecto do BNG en
Tomiño afiliándose a Galiza Nova. 

Que é Galiza Nova?
Galiza Nova é unha organización for-
mada pola mocidade do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) que ten
como función a organización da
mocidade de cara a acadar a libera-
ción nacional de Galiza e a transfor-
mación da sociedade actual.
Sobretodo hai que destacar que é

unha organización ampla e democrá-
tica na que todos os que formamos
parte dela tomamos decisións.

Porque te afiliaste a Galiza Nova?
Pois ben, afilieime porque chegou un
momento no que a miña ideoloxía
política era tan clara que decidín
achegar o meu gran de area a esta
organización que loita polos dereitos
de todos os galegos e galegas.
Queremos facer entre todos unha
Galiza mellor e que a lingua galega
estea no lugar que lle corresponde,
porque é o noso idioma, o que nos
identifica como pobo. Nunca esque-

cerei a primeira manifestación do día
da Patria á que asistín, onde realmen-
te sentinme galega, máis nacionalista
que nunca e onde eramos tantos e á
vez tan poucos os que reivindicaba-
mos os nosos dereitos como nación.
Por todo isto animo aos mozos a for-
mar parte desta organización, porque
coa forza da mocidade faremos unha
Galiza mellor!

Galiza Nova cumpre este ano 20
anos de historia como organización
xuvenil, haberá algún acto especial
polo XX aniversario da organización?
Claro que si. Na comarca realizare-
mos unha exposición na Área
Panorámica de Tui coa historia de
Galiza Nova e farase tamén unha cea
á que tentaremos que asistan todos
os secretarios e secretarias xerais
que tivo a organización así como
militantes e simpatizantes da comar-
ca. A nivel nacional haberá un acto
do que ainda non temos información
porque é sorpresa...

A Folla entrevista a Amanda Bugarín, nova militante de Galiza Nova
“O galego é o noso idioma, o que nos identifica como pobo”

Animo aos mozos
a formar parte desta
organización, porque
coa forza da mocidade
faremos unha Galiza
mellor!



vas, con eficacia e capacidade na xestión, con
impacto directo sobre o benestar das persoas”,
recalcou o vicepresidente Quintana.

Quintana afirmou que o proxecto do futuro
Parque Empresarial tomiñés “representa unha
mostra da aposta  por reforzar as estruturas da
economía produtiva galega sobre a que constru-
ír unha economía real, sólida e blindada”, recal-
cou. Á vez, defendeu a importancia de intensifi-
car a colaboración entre o goberno, as institu-
cións e as empresas

O parque empresarial de Tomiño abrangue unha
superficie de 493.456 m2, das cais 133.737 m2

serán adicados a zonas verdes e 11.500 m2 a
equipamentos públicos. A
conselleira de Vivenda, a
nacionalista Teresa Táboas
sinalou que “o investimento
ascenderá a 26,2 millóns de
euros e estará rematado
nun período de 15 meses,
fixándose a adqquisición de
terreos e comezo das obras
no primeiro trimestre do
2009.

O acto de presentación foi
celebrado na Casa da
Cultura e nel a alcaldesa,
Sandra González, agradeceu a implicación da
Consellería de Vivenda para "conseguir facer que esta
idea fose unha realidade". A alcaldesa subliñou que o
proxecto cambiará o futuro do concello e mesmo da
comarca, e asegurou que sempre foi para ela e os seus
compañeiros de goberno unha prioridade.

Anxo Quintana e Teresa Táboas presentaron o
Parque Empresarial de Tomiño

O portavoz nacional do BNG e vicepresidente da Xunta
de Galiza, Anxo Quintana, visitou Tomiño o pasado dia
3 de novembro para presentar, xunto coa conselleira de
Vivenda e Solo Teresa Táboas, o proxecto do Parque
Empresarial de Tomiño. O parque estará ubicado na
recta de Tebra e é unha vella demanda da sociedade
tomiñesa ante a necesidade de solo industrial no conce-
llo. O proxecto levaba anos paralizado ao estar nas
mans da Sociedad Suelo Empresarial del Atlantico,
S.E.A (dependente do Ministerio de Economia y

Hacienda). Desde
abril, a Conselleria de
Vivenda e Solo fixose
cargo e axilizaronse
os prazos para a súa
execución. “Un
resultado que ven
demostrar as posibi-
lidades que o auto-
goberno abre para
materializar iniciati-

A Consellaria de Vivenda e Solo investiará 26,2 millóns de euros para a
criazón de 493.456 m2 de superficie empresarial 

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:

Conseguimos
converter a idea do
parque empresarial
de Tomiño nunha
realidade

Sandra González

O parque
empresarial
estará en
funcionamento
a mediados de
2010

Teresa Táboas

Sandra González, Anxo Quintana e Teresa Táboas


