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CHEGOU A HORA DE POÑER CORISTANCO EN 

MARCHA. 
AGORA CHEGOU O TEMPO DOS VECIÑOS/AS 

 
 
 
A eliminación do voto do exterior para estas eleccións (voto exterior que foi 
decisivo para frustrar un cambio de goberno na anterior lexislatura) pon nas 
mans dos veciños de Coristanco a decisión de elixir o vindeiro goberno e o 
futuro que queren para o seu concello. 
 
Un novo goberno que remate co estancamento do 
noso concello e recupere o esplendor e o orgullo 
de Coristanco; un goberno que garanta que, en 
catro anos,  o noso concello será un referente na 
comarca.  
 
Un goberno centrado na creación de servizos que 
impulsen o crecemento social e económico de 
Coristanco; que defenda incondicionalmente os 
nosos sectores económicos, comerciais, 
empresariais e agrogandeiros; que leve a cabo unha 
dotación de servizos á altura do que merece a  
veciñanza de Coristanco; en definitiva,  que nos 
sitúe á cabeza dos concellos da comarca. 
    
Un goberno que deseñe un novo Coristanco para todos os veciños e veciñas, e 
que acolla novos residentes que veñan crear riqueza e axudar a construír  un 
Coristanco con futuro. 
 
Para levar a cabo este ambicioso programa, presentamos unha candidatura 
renovada, notablemente reforzada, a única capaz dunha xestión eficaz, en 
colaboración co goberno da Xunta e da Deputación, que garanta o progreso 
de Coristanco. 
 
Chegou a hora dun novo tempo para o noso concello, con propostas 
ambiciosas e realistas, e cun goberno eficaz e transparente para levalas a cabo. 
E, á fronte, un alcalde serio, honrado e de palabra. 

 Xosé Manuel Vázquez Vázquez  
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DEMOCRATIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN 
 E PARTICIPACION CIDADÁ 
 
 
 
• Simplificación da burocracia 
• Garantir a transparencia na contratación de persoal, obras ou servizos. Para isto 
empezaremos por garantir que todos os grupos estean presentes nos tribunais de 
selección. 
• Establecer unhas normas claras nas subvencións ás asociacións do concello. 
• Colaboración activa coas parroquias a través das súas asociacións veciñais e 
culturais. 
• Proporcionar locais no concello para todos os grupos políticos. 
 
 
DESENVOLVEMENTO E EMPREGO 
 
 
 
 
• Dotación de solo industrial 
posto que a súa carencia está 
lastrando o crecemento dos 
empresarios e do concello de 
Coristanco. 
• Facer dos proxectos de 
comunicacións un tema prioritario 
de toda a comarca: esixir a vía 
rápida, o ferrocarril, a supresión da 
peaxe ou proxectos enerxéticos 
como o gas natural, electricidade 
sen cortes. 
• Potenciación do acceso ás novas 
tecnoloxías, nomeadamente Internet. 
• Instalación da rede WI-FI nos principais edificios e locais municipais. 
• Impulso do comercio local potenciando a Feira da Agualada.   
• Poñer a travesía de Coristanco ao servizo dos veciños e do comercio 
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AGRICULTURA 
 
 
• Colaboración entre o Concello e as sociedades veciñais de montes mancomunados 
para poñer a producir non só 
madeira se non tamén outros 
aproveitamentos como o gandeiro, a 
caza, o enerxético, o micolóxico, etc. 
que  contribúan a aumentar o 
rendemento destas superficies. 
• Apoio ás cooperativas para que os 
agricultores poidan comercializar os 
seus produtos e tamén para reducir 
os custes de produción. 
• Orientación cara unha produción 
de calidade e ecolóxica. 
• Impulso da agroindustria e 
creación dunha rede propia de comercialización eficiente. 
• Potenciación do cultivo, tratamento e comercialización da pataca. 
• Tramitación da denominación de orixe propia para a pataca de Coristanco. 
 
SERVIZOS BÁSICOS URBANISMO 
 
 
• Revisión e modificación do Plan Xeral de Ordenación Urbana. 
• Desde o Concello apoiaremos aos propietarios de terreos para que poidan levar 
adiante os seus proxectos de urbanización, 
que ata o de agora non se soubo potenciar. 
• Promoveremos a construción de vivendas 
de protección oficial, cunha adxudicación 
transparente e xusta. 
• Apoiar a rehabilitación de vivendas no 
medio rural. 
• Plan de aluguer para mozos/as, co fin de 
revitalizar a decaída demografía municipal 
• Depuradoras de augas residuais. 
• Remataremos a rede de abastecemento de 
augas a todos os lugares do Concello. 
• Faremos redes de saneamento e depuración. Os ríos non son pozos negros, a auga 
ten que chegar a eles debidamente depurada e tratada. 
• Garantir a subministración de enerxía en condicións a todas as poboacións do 
municipio. 
• Control rigoroso das obras municipais. 
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DEPORTE E LECER 
 
• Construción da piscina climatizada. 
• Potenciación e mellora da área lúdico-
deportiva da Rocheira 
• Recuperar as escolas unitarias e edificios 
singulares de cada parroquia para poder usalos 
como Centros Sociais por parte dos veciños. 
• Aproveitamento de espazos para a 
construción de instalacións para xogo de 
chave e outros xogos tradicionais. 
• Crear novos parques infantís e áreas 
recreativas nas parroquias e acondicionar os 
feitos. 
• Recuperar os campos de fútbol  e instalacións deportivas existentes que na 
actualidade están abandonados. 
• Potenciación das escolas deportivas existentes e creación doutras que dean cabida 
a máis deportes. 
• Construción dun circuíto multiusos para a práctica de deportes de motor (quad, 
motocross, etc.). 
• Impulsar a práctica de deportes hípicos. 
 
POLÍTICA AMBIENTAL 
 

 
• Posta en marcha do Punto Limpo 
para evitar os vertedoiros 
incontrolados. 
• Tratamento dos residuos sólidos 
urbanos, con programas de 
compostaxe e biomasa. 
• Preservar e protexer as reservas de 
auga potable do concello, eliminando 
os vertidos directos aos ríos 

• Colaborar na prevención dos 
incendios forestais mediante a limpeza 
de montes e fincas. 
• Protección, preservación e 
recuperación de espazos naturais 
(Verdes, Lagoa de Alcaián, zonas 
húmidas) 
• Creación de sendas peonís polos 
ríos. 
• Praias fluviais en Montecelo, Verdes 
e Agualada. 
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PATRIMONIO E CULTURA 
 
 
• Facer un inventario dos bens considerados de interese cultural e tomar medidas 
para a súa conservación, (pazos, cabaces, fontes, muíños...) así como elaborar guías e 
diverso material informativo sobre eles. 
• Creación e homologación de roteiros de sendeirismo. 
• Apertura do punto de información 
turística. 
• Mantemento e dotación axeitada da 
Biblioteca Municipal (máis e mellores 
fondos, horario de atendemento, etc.) 
• Apoio ás asociacións culturais, 
poñendo á súa disposición tanto os 
Centros Sociais das parroquias como o 
Centro de Usos Múltiples de San Roque. 
• Programa de alfabetización para 
adultos 
• Programación cultural (teatro, 
conferencias, concertos, etc.) 
• Promoción dunha política de promoción e potenciación do galego. 
 

 
EDUCACIÓN E MOCIDADE 
 

 
• Promover xunto coas ANPAs actividades 
extraescolares, participando na súa 
financiación. 
• Mellora dos equipamentos das escolas 
unitarias que agora están nun estado 
lamentable, incluíndo os parques infantís. 
• Petición á Xunta da implantanción de ciclos 
de FP no instituto de Coristanco. 
• Convenios con diferentes institucións e 

organismos para intercambios internacionais 
para a completa formación académica e 
profesional da nosa mocidade. 
• Axudas para os estudos para que ningún 
mozo/a deixe de estudar por razóns 
económicas. 
• Creación do Centro de Información Xuvenil 
para asesoramento de todo tipo. 
• Defensa do servizo do Noitebús 
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SANIDADE E SERVIZOS SOCIAIS 
 
 
• Centro de día para as persoas maiores 
• Dotación de máis servizos no Centro 
de Saúde da Agualada. 
• Hospital Comarcal para Bergantiños. 
• Ambulancia medicalizada. 
• Solicitar o servizo de planificación 
familiar e educación sexual. 
• Plan de integración de discapacitados e 
eliminación de barreiras arquitectónicas. 
• Extensión e mellora da atención 
domiciliaria e do servizo Xantar na Casa. 
• Especial atención á vellez con políticas 
de atención de proximidade e protección 
do entorno familiar. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
PORQUE E ABSOLUTAMENTE NECESARIO UN CAMBIO DE RUMBO NA 
DIRECCION DO CONCELLO DE CORISTANCO,  
 
PORQUE O ÚNICO CAPAZ DE LEVALO A CABO É O GRUPO DO BNG 
CON MANOLO VÁZQUEZ Á CABEZA  
 
PORQUE DESTA VOLTA A DECISIÓN ESTA NAS MANS DOS VECIÑOS E 
VECIÑAS DE CORISTANCO, 
 

PODEMOSCHE GARANTIZAR QUE: 
 

COA TÚA FORZA CORISTANCO TERÁ FUTURO 
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Candidatura do BNG de Coristanco 
 

1.  José Manuel Vázquez Vázquez Nado en Erbecedo, traballa no departamento 

de Urbanismo do Concello de Oleiros como administrativo 
2. Laura Mariño Taibo (Seavia) Licenciada en Filoloxía Galega. Traballa no Servizo 

de Publicacións do Parlamento de Galicia 

3. Leonardo José Facal Amado (Agualada) Empresario e psicólogo 

4. Mª Margarita Torreira Pérez (Traba)Tralladora do sector téxtil 
5. Mª Dolores Abelenda París (Oca)Técnica en Xardin de Infancia 

6. José Manuel Lorenzo Martínez (Traba) Traballa desinteresadamente polo 

deporte de base como adestrador de fútbol 

7. Mª Isabel Sánchez Rial (Xaviña) Licenciada en Dereito. Traballa nunha óptica 

8. Orlindo Pérez Theodosio (Erbecedo) Médico odontólogo con consulta en Baio e 

Erbecedo 

9. Ánxela Abelenda Pose (Cereo) Licenciada en Filoloxía Galega  

10. Manuel Mancebo Pose (San Paio) Empresario da construción 

11. María do Carme Pardiño Rial (San Xusto) Profesora de normalización 

lingüística 

12. José Antonio Bermúdez Fernández (Valenza)Traballa no sector da 
construción 

13. Josefa Bastón Osinde (San Xusto) Profesora no IES Monte Neme de Carballo 

 
Suplentes 
1. Carlos Alfonso Seixo Fernández ATS-Practicante no centro médico de 

Coristanco 

2. Beatriz de Ramón Rodríguez (Couso) Estudante de Enfermería 

3. Xavier Cuns Martínez (Agualada) Profesor de galego na Universidade de 

Granada 

4. Mónica Martínez Porteiro (Seavia) Estudante de Químicas 

5. Juan Marcos Barca Rabuñal (Xaviña) Comercial de fontanería e novas tecnoloxías 

6. Patricia Molina Varela (Traba) Diplomada en Relacións Laborais. Administrativa. 

7. Iván Andrade Tasende (Seavia) Enxeñeiro Químico Industrial 

8. Alba Mª Andrade Fraga (Erbecedo) Diplomada en Empresariais 

9. Ana Pillado Vega Profesora no CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco 

10. Enrique José Serra Cobas (Seavia) Empresario no sector da informática e do 

turismo 
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 “A nosa candidatura garante unha xestión 

eficaz, capaz de traer o progreso para o 

concello e para os veciños/as de Coristanco ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Candidatura do BNG de Coristanco 
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