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Puntos programáticos do BNG nos gobernos Puntos programáticos do BNG nos gobernos Puntos programáticos do BNG nos gobernos Puntos programáticos do BNG nos gobernos     
dos Concellos da Comarca de Bergantiñosdos Concellos da Comarca de Bergantiñosdos Concellos da Comarca de Bergantiñosdos Concellos da Comarca de Bergantiños    

    
    

O Bloque Nacionalista GalegoBloque Nacionalista GalegoBloque Nacionalista GalegoBloque Nacionalista Galego sempre apostou por un proxecto 
político de carácter nacional cun territorio artellado en comarcas.  
 
A nosa política nos concellos da comarca seguirá as liñas 
estratéxicas do programa marco do BNG. En consonancia con isto, 
os nosos gobernos municipais apostarán claramente por xestionar 
concellos galegos, orgullosos do seuorgullosos do seuorgullosos do seuorgullosos do seu, onde a lingua galega, a cultura 
e a historia do país sexan un ben a promocionar e defender.  
 
Por iso, no albor das eleccións municipais do próximo 22 de maio, o 
BNG de Bergantiños quere trasladar a súa convición de que o 
conxunto dos concellos da comarca non só poden senón que deben 
coordinar a súa acción, apostar por solucións conxuntassolucións conxuntassolucións conxuntassolucións conxuntas 
superadoras da visión reducionista de cada concello e por apostas 
programáticas que poden ser comúns a cada un dos nosos 
municipios. 
 
Con estes puntos programáticos, o BNG de Bergantiños quere 
explicitar diante da cidadanía unha serie de principios de actuación 
que rexerán a actuación de todos os futuros gobernos do BNG nos 
concellos de Bergantiños e Cerceda, por seren apostas comúns e/ou 
principios básicos dunha acción de goberno do BNG. 
 
Os oito anos de goberno do BNG en Carballo deixan xa ben ás 
claras que hai unha forma de facer políticahai unha forma de facer políticahai unha forma de facer políticahai unha forma de facer política distinta distinta distinta distinta, e o BNG aposta 
por estender o seu modelo a todos os concellos da comarca (como 
tamén do país).  
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1.1.1.1. Un BNG comprometido con gobernos Un BNG comprometido con gobernos Un BNG comprometido con gobernos Un BNG comprometido con gobernos 
democráticos e transparentesdemocráticos e transparentesdemocráticos e transparentesdemocráticos e transparentes    

    
O BNG ten demostrado a súa aposta por concellos transparentes, 
abertos á participación dos distintos grupos políticos e tamén da 
cidadanía. O BNG comprométese desde os gobernos municipais a:  
 
-. Crear concelloconcelloconcelloconcellos de portas abertass de portas abertass de portas abertass de portas abertas nos que os nosos alcaldes e 
alcaldesas reciban a cada veciño ou veciña que o solicite. 
 
-. Fomentar a participación cidadáparticipación cidadáparticipación cidadáparticipación cidadá na vida pública, promovendo e 
afortalando o asociacionismo e a participación veciñal nos plenos a 
través do tecido asociativotecido asociativotecido asociativotecido asociativo. 
 
-. Crear órganos de participaciónórganos de participaciónórganos de participaciónórganos de participación democrática democrática democrática democrática en áreas 
especialmente importantes: mesas de contratación, mesas locais de 
comercio, consellos municipais, organismos autónomos en áreas 
especialmente importantes... 
 
-. Creación e actualización permanente de webs locais nas que se 
publiquen todas as informacións reltodas as informacións reltodas as informacións reltodas as informacións relevantes do concelloevantes do concelloevantes do concelloevantes do concello: procesos 
de contratación públicos, procesos selectivos de persoal, 
subvencións, ingresos dos cargos públicos do concello... 
 
 
-. Implicación Implicación Implicación Implicación e reforzoe reforzoe reforzoe reforzo da presenza do tecido asociativo na xestión 
dos locais públicos e na programación das diferentes áreas de 
actuación municipal.  
 
-. Potenciación da xunta de portavoces para acordo dos grandes acordo dos grandes acordo dos grandes acordo dos grandes 
temas de política localtemas de política localtemas de política localtemas de política local.  
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2.2.2.2. Un BNG comprometido coas políticas Un BNG comprometido coas políticas Un BNG comprometido coas políticas Un BNG comprometido coas políticas 
públicas de promoción económicapúblicas de promoción económicapúblicas de promoción económicapúblicas de promoción económica    

    
O BNG defende un proxecto político e económico baseado na 
intervención pública na economíaintervención pública na economíaintervención pública na economíaintervención pública na economía a prol do traballo produtivo. Os 
concellos non son alleos á crise económica, non o son aos seus 
efectos, e non poden selo ás súas solucións.  
 
A partir do recoñecemento das limitacións das administracións 
locais, o BNG aposta por un un un un papel activopapel activopapel activopapel activo na reactivación da  na reactivación da  na reactivación da  na reactivación da 
economía localeconomía localeconomía localeconomía local, para o que se compromete aos seguintes 
obxectivos mínimos:  
 
-. Creación dunha área específica de promoción económicapromoción económicapromoción económicapromoción económica, dentro 
do organigrama administrativo dos concellos, destinado a toda a 
problemática de asesoramento ás empresas e autónomos/as e a asesoramento ás empresas e autónomos/as e a asesoramento ás empresas e autónomos/as e a asesoramento ás empresas e autónomos/as e a 
novos/as emprendedores. novos/as emprendedores. novos/as emprendedores. novos/as emprendedores.     
 
-. ColaboraciónColaboraciónColaboraciónColaboración entre os concellos entre os concellos entre os concellos entre os concellos en políticas en materia de solo 
industrial, turismo, hostalaría... 
 
-. Aposta polos sectores produtivos propiosAposta polos sectores produtivos propiosAposta polos sectores produtivos propiosAposta polos sectores produtivos propios de cada localidade, 
reforzando as potencialidades xa existentes en cada concello (feiras 
tradicionais, pesca e marisqueo, agro, oleiría...), e aposta decidida 
polo comercio local. 
 
-. Posta en valor dos recursos medioambientais e patrimoniaisPosta en valor dos recursos medioambientais e patrimoniaisPosta en valor dos recursos medioambientais e patrimoniaisPosta en valor dos recursos medioambientais e patrimoniais (río 
Anllóns, dolmen de Dombate⁄) renovando o noso compromiso co 
coidado do noso medio natural e paisaxístico.  
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3.3.3.3. Un BNG comprometido Un BNG comprometido Un BNG comprometido Un BNG comprometido     
cos servizos públicoscos servizos públicoscos servizos públicoscos servizos públicos    

    
O BNG apostou sempre polos servizos públicos. A privatización dA privatización dA privatización dA privatización deeee    
servizos servizos servizos servizos municipaimunicipaimunicipaimunicipais non implica mellora da súa xestión nin aforro des non implica mellora da súa xestión nin aforro des non implica mellora da súa xestión nin aforro des non implica mellora da súa xestión nin aforro de    
custoscustoscustoscustos, como moito precarización dos traballadores e traballadoras 
destes sectores e peor calidade no servizo. 
 
O BNG, dende todos os concellos, apostará por reforzar os 
servizos públicos, e en concreto por: 
 
-. Manter no máis alto nivel de funcionamento posíbel as áreas de 
servizos sociaisservizos sociaisservizos sociaisservizos sociais, sen deixar de lembrar que é unha competencia na 
súa maior parte do goberno galego e que debe ser el quen asuma o 
seu financiamento. 
 
-. MMMManter anter anter anter o carácter públicoo carácter públicoo carácter públicoo carácter público do maior número de servizos (xestión 
deportiva, servizos sociais, mantemento de instalacións⁄).  
 
-. CCCCoordinar servizos entre concellosoordinar servizos entre concellosoordinar servizos entre concellosoordinar servizos entre concellos para abaratar custos e 
aumentar o nivel de prestacións. Promover a creación de figuras de 
colaboración activa (consorcios, empresas públicas⁄) compartindo 
medios para a prestación compartida de servizos públicos básicos.  
 
-. Manter e renovar o noso compromiso coa igualdade compromiso coa igualdade compromiso coa igualdade compromiso coa igualdade desde todas 
as areas de goberno. 
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4.4.4.4. UnUnUnUn BNG comprometido con Bergantiños BNG comprometido con Bergantiños BNG comprometido con Bergantiños BNG comprometido con Bergantiños    
    
O BNG sempre expresou as súas prioridades políticas para a 
comarca de Bergantiñoscomarca de Bergantiñoscomarca de Bergantiñoscomarca de Bergantiños. O paso dos anos non impide que 
Bergantiños manteña carencias históricas ncarencias históricas ncarencias históricas ncarencias históricas nonononon resoltas resoltas resoltas resoltas, e outras que 
é obvio que todos e todas podemos considerar imprescindíbeis. 
 
O BNG, na comarca de Bergantiños, seguirá a reclamar alí onde 
proceda: 
 
-. Unha mellora da nomellora da nomellora da nomellora da nosa asistencia sanitariasa asistencia sanitariasa asistencia sanitariasa asistencia sanitaria, que pasa, entre outras 
cuestións, pola ampliación de especialidades (dermatoloxía, ampliación de especialidades (dermatoloxía, ampliación de especialidades (dermatoloxía, ampliación de especialidades (dermatoloxía, 
cardcardcardcardioloxía, RX 24 horas...). ioloxía, RX 24 horas...). ioloxía, RX 24 horas...). ioloxía, RX 24 horas...).     
 
-. A dotación dunha ambulancia medicalizadaambulancia medicalizadaambulancia medicalizadaambulancia medicalizada e, de forma urxente, é 
preciso que a Xunta de Galiza solucione o problema do transporte 
sanitario mal denominado „non urxente‰.  
 
-. Avances por parte da Consellaría de Sanidade para a necesaria 
construción futura do Hospital ComarcalHospital ComarcalHospital ComarcalHospital Comarcal.  
 
-. Unha mellora das infraestruturasmellora das infraestruturasmellora das infraestruturasmellora das infraestruturas de comunicación da comarca, a 
comezar pola desapariciódesapariciódesapariciódesaparición da peaxe na AG55n da peaxe na AG55n da peaxe na AG55n da peaxe na AG55. 
 
-. A modificación, por parte da Consellaría de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas, do Plan de Estradas para que a vía que 
comunica a capital do país con Bergantiños sexa de titularidade titularidade titularidade titularidade 
autonómicaautonómicaautonómicaautonómica e se convirta nunha vía de maior capacidade. 
 
-. A realización, sen máis dilacións, da vía Carballovía Carballovía Carballovía Carballo----BerdoiasBerdoiasBerdoiasBerdoias. 
 
-. A planificación planificación planificación planificación dende a Xunta de Galiza das comunicacións para o 
transporte de mercadorías da comarca de Bergantiños co porto 
exterior. 
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-. O avanzo por parte da Xunta de Galiza nos estudos de viabilidade 
sobre a construción do ferrocarrilferrocarrilferrocarrilferrocarril.  
 
-. A colaboración coa Xunta de Galiza no aproveitamento do solo 
industrial, promovendo políticas activas de captación de empresaspolíticas activas de captación de empresaspolíticas activas de captación de empresaspolíticas activas de captación de empresas 
para os polígonos industriais da nosa comarca. 
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Bloque Nacionalista Galego Bloque Nacionalista Galego Bloque Nacionalista Galego Bloque Nacionalista Galego     
R/ Hórreo 14- 16  3À esq.  

15100 Carballo 
tlf. 981.70.40.63 fax. 981.70.40.02 

e-mail: bergantinos@bng-galiza.org 
www.bng-galiza.org/bergantinhos 

 


