
O actual presidente da Xunta de Galiza, 
guiado polo súa ideoloxía ultraconser-
vadora, encabeza un ataque ao ensino 
público e aos servizos sociais sen pre-
cedentes nos últimos anos que lle fai 
perder  dereitos básicos á poboación.

En catro anos, o goberno de Núñez 
Feijóo vai destinar máis de 1.000 
millóns de euros ao ensino priva-
do, mentres que no público reducen 
profesorado, eliminan a gratuidade 
dos libros de texto, faltan prazas nos 
comedores escolares, reducen aulas 
infantís, quitan o servizo público de 

atención domiciliaria a nenas e ne-
nos que puxera en marcha o goberno 
bipartito, atrasan a convocatoria de 
axudas ao fomento do uso do galego, 
-impedindo así a posibilidade de exe-
cutar diferentes proxectos de normali-
zación e a programación de activida-
des durante este curso- e suprimen 
ciclos formativos.

Tamén pretende o PP privatizar a sa-
nidade pública e paraliza as axudas da 
lei de dependencia.

Esta situación deuse tamén na nosa 
localidade, pero a inmediata mobili-
zación da comunidade educativa e do 
BNG asustou ao PP, véndose na obri-
ga de solucionar unha pequena par-
te dos problemas, aínda que quedan 

pendentes graves deficiencias, como 
o estado do edificio de educación 
infantil do Otero Pedraio, as axudas 
de dependencia, servizo de atención 
domiciliaria a nenas e nenos, entre 
moitos outros, o  que indica a rebaixa 
absoluta da calidade e a degradación 
dos servizos públicos á que nos quere 
levar o Partido Popular.

Non nos serve a resposta de que non 
hai cartos pois, mentres a Consellaría 
deixa en condicións precarias o ensino 
público, destina 258 millóns de euros 
ao ano aos centros privados de Galiza 
(é rechamante  a liña de 3 millóns para 
promover centros que discriminan ao 
alumnado segundo o seu sexo), gasta 
na cartelería da rede de escolas infan-
tís milleiros de euros para cambiar o 
logo pola “galiña azul amaestrada” ou 
centos de miles de euros en insensa-
tas campañas propagandísticas.

A falla de investimentos no ensino 
público e en benestar social é debida 
a que os actuais dirixentes da Xunta 
téñenlle medo a uns servizos sociais 
e unha educación de calidade para a 
clase traballadora, para a maioría so-
cial, porque eles semellan querer un 
modelo de benestar e educación para 
a dominación, onde o pobo sexa un 
sumiso consumidor adestrado e ma-
nipulábel.
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servizos sociais deterioran o benestar 
das veciñas e veciños da Laracha
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A Laracha

       O PP promove a 
privatización do ensino, 
a sanidade e os servizos 
sociais, ao tempo que 
degrada os servizos 
públicos postos en 
marcha polo bipartito

Arnela

O Grupo Municipal do BNG da Laracha co noso Portavoz Nacional 
Guillerme Vázquez

O noso local
O BNG da Laracha ten un Local na Rúa Arxentina (perpendicular á    
R/ Santa Lucía, frente ao Bar Santiago’s) da Laracha, que está aberto 
todos os mércores de 10:30 a 13:00 e de 18:00 a 21:00 horas. 
Estamos no local para recibir a toda aquela persoa que queira falar con 
nós, para o que queira consultarnos algunha dúbida, facer algunha 
proposta ou crítica. O noso local é a súa casa.
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Traballarei cos meus compañeiros e compañeiras 
para fortalecer o BNG
Fernando Gesto, novo Responsábel Local do BNG da Laracha

No proceso de elección dos órganos 
políticos do BNG, a  Asemblea Local da 
Laracha elixiu a Fernando Gesto Mon-
tes como novo Responsábel Local. Así 
mesmo, renovouse o Consello Local, 
quedando conformado polas seguintes 
persoas:

• Fernando Gesto (Responsábel Local)
• Xosé María Cotelo (Vicerresponsábel 

Local)
• Xoán Sande Muñíz (Portavoz Munici-

pal e Deputado Provincial)
• María Rey (Responsábel da área de 

Muller e Ensino)

• Irene Medín (Responsábel de Xuventu-
de e representante de Galiza Nova)

Velaquí vos ofrecemos unha entrevista 
co novo responsábel local.

Como afrontas esta nova etapa política?
Con responsabilidade e con moita ilu-
sión. Traballarei xunto cos meus com-
pañeiros e compañeiras de organización 
para fortalecer o BNG e corresponder á 
confianza que os militantes depositaron 
nesta equipa.

Que supoñen estes cambios na orga-
nización do BNG local?
Este relevo forma parte do proceso de 
renovación do BNG, iniciado na pasada 
Asemblea Nacional, e que tamén se pro-
duce nos ámbitos comarcais e locais. 
No caso da Laracha, eliximos un novo 
Consello Local no que se combinan a 
experiencia e a renovación. Trátase de 
incorporar novos referentes, persoas 
que aporten novas ilusións ao traballo 
organizativo e que formen unha equipa 
de traballo eficaz xunto con outros mi-
litantes xa con experiencia no traballo 
organizativo e institucional.

Cales son os obxectivos deste novo 
Consello Local?
O principal obxectivo é seguirmos me-
drando e acadar un meirande número 
de apoios entre a veciñanza da Lara-
cha. Pretendemos reforzar a comunica-
ción con todas as persoas interesadas 
en que o concello mellore, e tratar de 
involucralas nun proxecto de transfor-
mación social en positivo para a so-
ciedade. Para iso necesítase unha base 
máis ampla e sólida, e, neste senso, o 
BNG da Laracha fixo sempre un traballo 
impresionante, contando a día de hoxe 
non só cunha boa base militante, senón 
tamén cun importante apoio social en 
todo o concello. Consideramos que o 
noso traballo nas institucións ten axu-
dado en grande medida a este incre-
mento de apoio social, e debemos se-
guir traballando nese ámbito, mantendo 
un permanente contacto coa sociedade 
e achegando as súas necesidades aos 
ámbitos institucionais (Concello, De-
putación, Parlamento e Congreso dos 
Deputados).

en
tr

ev
is

ta

O BNG da Laracha reclama un Concello 
accesíbel para todas e todos
O BNG presentou unha iniciativa no Con-
cello para que no goberno local da Lara-
cha elabore un “Plano de Accesibilidade 
Universal”. O BNG puxo de manifesto, a 
través desta iniciativa, a necesidade de 
adoptar medidas para eliminar as múlti-
ples barreiras arquitectónicas coas que 
se atopan as persoas con problemas 
de mobilidade, discapacitados, persoas 
maiores, nais e pais con carriños de be-
bés, etc.

É necesario avanzar cara a unha socie-
dade máis xusta e igualitaria e, polo tan-
to, desde o goberno municipal débense 
adoptar medidas para eliminar as múlti-
ples barreiras físicas coas que se atopan 

moitas persoas no urbanismo, na edifi-
cación, no transporte, na comunicación 
e na información. Por iso desde o BNG 
presentamos esta iniciativa, para avan-
zar no camiño da igualdade. Instamos á 
elaboración deste “Plano de Accesibil-
dade Universal”, que se debe facer coa 
participación de todas e todos: grupos 
políticos, todo o tecido asociativo da La-
racha, asociacións do ámbito da disca-
pacidade e de maiores que teñan o noso 
concello dentro do seu contorno de ac-
tuación, técnicos de servizos sociais e 
de urbanismo.

O goberno municipal do Partido Popular 
rexeitou a iniciativa do BNG. Deste xeito 

evidenciouse a falta de sensibilidade do 
PP da Laracha coas persoas discapaci-
tadas e con problemas de mobilidade, e 
o seu nulo compromiso para avanzar-
mos cara a unha sociedade máis xusta 
e igualitaria.

Fernando Gesto, responsábel local
do BNG da Laracha

ac
ce

si
bi

lid
ad

e



3

A Deputación da Coruña leva investido na Laracha 
cinco millóns e medio de euros no 2009

Segundo informou o Deputado Pro-
vincial e Portavoz do Grupo Municipal 
do BNG na Laracha, Xoán M. Sande, a 

Deputación da Coruña leva investido 
durante este ano cinco millóns e me-
dio de euros no concello da Laracha, 
nos diferentes plans, convocatorias 
de subvencións, convenios e investi-
mentos en estradas provinciais.

Destacan os investimentos en infra-
estruturas viarias, case catro millóns 
de euros en tres estradas nas que se 
están a desenvolver actuacións: es-
trada A Laracha-A Silva (no tramo de 
Montemaior), estrada Carballo-Caión, 
e na Travesía da Barreira (que afecta 
tamén ao concello de Arteixo, en fase 
de expropiación).

Hai que destacar tamén outros inves-
timentos, como no campo de fútbol 
municipal da Laracha, onde a Depu-
tación gastou 400.000 euros na dota-
ción do céspede artificial e as torretas 
de iluminación, os dous planos anti-

crise aprobados polo goberno pro-
vincial e polos que ao noso concello 
lle corresponderon outros 140.000 
euros por cada un, o Plan de Obras e 
Servizos, o Plan Complementario ao 
FEIL, Plan de Parques Infantís, Plan de 
Cooperación cos Concellos, etc.

Tamén cómpre salientar o compro-
miso da Deputación coas políticas 
de benestar social, e a aportación de 
45.000 euros para financiar os servi-
zos sociais municipais e programas 
como o de “envellecemento activo”. 
Finalmente, o concello tamén recibiu 
outros 90.000 euros para melloras 
na accesibilidade, dentro do “Plan de 
Eliminación de Barreiras Arquitectóni-
cas” executado desde a Área de Be-
nestar Social da Deputación, que di-
rixe o deputado larachés e Portavoz 
Municipal do BNG, Xoán M. Sande.
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O BNG inicia unha campaña pola retirada da 
simboloxía franquista do concello da Laracha
O BNG da Laracha comezou o pasa-
do mes de setembro unha campaña 
de recollida de sinaturas pola retirada 
da simboloxía franquista do noso con-
cello, na que xa se leva colleitado un 
importante número de apoios dos ve-
ciños e veciñas, que, coma nós, están 
fartos de aturar a vergoña de honrar 
aos represores na “Praza do Genera-
lísimo Franco” da Laracha e a “Rúa 
Carrero Blanco”. 

O 26 de decembro de 2007 foi apro-
bada a “Lei da Memoria Histórica”, 
que estabelece no seu artigo 15 o 
seguinte: 

“As administracións públicas, no exer-
cicio das súas competencias, adop-

tarán as medidas oportunas para a 
retirada de escudos, insignias, placas 
e outros obxectos ou mencións con-
memorativas de exaltación, persoal ou 
colectiva, da sublevación militar, da 
Guerra Civil e da represión da Dicta-
dura”.

O concello da Laracha 
é, a día de hoxe, un dos 
poucos nos que seguimos 
“honrando” aos máximos 
reponsábeis da subleva-
ción militar e da represión 
da ditadura franquista. 
Desde o BNG queremos 
insistir unha vez máis en 
que A Laracha deixe de 

dar este lamentábel espectáculo de 
seguir homenaxeando aos represo-
res fascistas. Non podemos entender 
a actitude do Partido Popular, que se 
nega a aceptar as nosas propostas e 
semella querer reivindicarse como su-
cesor desa dereita represora.

O Portavoz Municipal do BNG da Laracha, e 
Deputado Provincial, Xoán M. Sande

si
m

bo
lo

xí
a 

fr
an

qu
is

ta

Placa que preside a praza do Concello
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O BNG presenta unha lei de caixas para que o 
aforro galego se invista na economía do país
O BNG tomou a iniciativa e rexistou no Parlamento galego a 
primeira Lei de Caixas desta lexislatura. Trátase dun proxecto 
de lei que ten como vectores principais o reforzo do veto do 
Goberno galego sobre calquer proceso de fusión -para evitar 
que as caixas galegas sexan absorbidas por entidades forá-
neas- e a participación directa da Xunta de Galiza na xestión 
destas corporacións financeiras. O BNG propón que o 20 
por cento dos membros das asembleas xerais das caixas 
sexan nomeados directamente polo Goberno galego.
O proxecto de lei foi apresentado en rolda de imprensa na 
Sede Nacional polo portavoz nacional do BNG, Guillerme 
Vázquez, e polo portavoz de Economía no Parlamento de 
Galiza, Fernando Blanco.
Na súa intervención perante os xornalistas, Guillerme Váz-
quez enfatizou que “o BNG toma a iniciativa nun momento 
económico complicado, diante da vontade clara dos po-
deres centrais de recentralizar as competencias sobre as 
caixas de aforro quitándollas ás CCAA”.
“Queremos que o Goberno galego participe directamente 
na xestión das caixas para garantir que o aforro galego se 
invista na economía produtiva do País”, salientou Guillerme 
Vázquez.
O líder nacionalista especificou que o propósito que anima 
o BNG a apresentar esta lei  é “impulsar a transparencia e 
democratización dos órgaos de goberno, afortalar o vínculo 
co tecido produtivo galego e blindar a capacidade da Xunta 

para garantir que as sedes sociais das caixas galegas es-
tean no país fronte aos intentos de deslocalizalas”.

Participación pública, comités de retribucións e 
investimentos
Tal e como explicou de xeito claro o portavoz de Economía 
do BNG, Fernando Blanco, “a proposta do BNG define que 
modelo queremos cara ao futuro porque a autorregulación 
non funcionou”.
Os pontos básicos do modelo do BNG para as caixas gale-
gas sintetízanse así:
• PARTICIPACIÓN PÚBLICA. A Administración galega esta-

rá representada cun 20 por cento dos conselleiros/as na 
Asemblea Xeral.

• CRIAZÓN DUN COMITÉ DE RETRIBUCIÓNS. Para garantir 
a transparencia. Estará composto por tres persoas, unha 
delas necesariamente un representante da Xunta de Ga-
liza con competencias en 
política financeira.

• CRIAZÓN DUN COMITÉ 
DE INVESTIMENTOS. For-
mado por tres persoas, 
tamén unha delas en re-
presentación da Xunta. 
Trátase de dotar o Gober-
no galego dun instrumen-
to para impulsar as súas 
políticas de dinamización 
económica.

• ELECCIÓN DOS ÓRGAOS DE DIRECCIÓN. Impulsaranse 
cambios para a democratización das caixas, nomeada-
mente no que ten a ver co nomeamento dos represen-
tantes dos impositores. A elección destes, unha vez se 
comproben que cumpran determinados requisitos -saldo 
medio anual determinado- será por sorteo directo.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL SOBRE FUSIÓNS. O BNG tense 
manifestado en diversas ocasións sobre a importancia de 
promover a fusión das caixas galegas e evitar que sexan ab-
sorbidas por caixas de outros territorios e, deste xeito, a pro-
posición de lei nacionalista recolle nunha disposición adicio-
nal que “o goberno impulsará calquer fusión entre as caixas 
de aforro galegas se as circunstancias así o demandan”.

O nacionalismo reforza o veto da Xunta para que as caixas 
galegas non sexan absorbidas por nengunha entidade foránea

       O BNG propón 
que o goberno galego 
elixa o 20 por cento 
dos membros das 
asembleas xerais 
das caixas

 Guillerme Vázquez 
e Fernando Blanco, 
durante a rolda de 
imprensa en que 

apresentaron a Lei 
de Caixas

Se desexa contactar co BNG da Laracha pode facelo no noso local os mércores de 10:30 
a 13:00 e de 18:00 a 21:00; por correio electrónico: alaracha@bng-galiza.org; ou nos 
teléfonos 650 426 953 (Fernando Gesto), 646 916 638 (Xoán M Sande), 663 732 919 
(Carolina Castiñeiras) ou 651 170 764 (Mónica Castro). 
Máis información: www.bng-galiza.org/alaracha


