
Debido á mala xestión económica, as 
obrigas herdadas de anos anteriores 
son moitas e, para pagalas, o gober-
no municipal utiliza diñeiro destinado 
a outras necesidades que quedan 
sen atender.

Pagar débedas de pesados anos fai 
que progresivamente o Concello que-
de sen capacidade para facer ningún 
tipo de actuación, polo que, as obras 
que se executan teñen que ser a car-
go das axudas doutras administra-
cións (Estado, Xunta e Deputación). 
Esta falta de xestión do orzamento 
municipal impide facer ningunha pre-
visión porque os cartos que se ían 

adicar ao pago dalgún 
ben ou servizo  teñen 
que adicarse, pola im-
provisación na xestión 
deste goberno, a outro 
moi diferente. O BNG xa 
ten manifestado a súa 
crítica contra o goberno 
local por esta imprevi-
sión e falta de xestión 
económica.

Remendos
Un bo exemplo desta 
forma de xestionar tivé-
molo no pleno celebra-
do o pasado 5 de marzo. Aprobaron 
un gasto de 125.000 euros do orza-
mento do 2010 para facerlle fronte a 
débedas do ano anterior, coa grave 
diminución da capacidade económi-
ca para atender necesidades veciñais 
este ano. O BNG non pode apoiar 
este tipo de actuación que remenda 
continuamente a economía do Con-
cello de Ponteceso.
Neste mesmo pleno, aprobaron a 

reparación do muro do campo de 
fútbol do Cairo, pero, por aprobar o 
pagamento das débedas anteriores, 
quedaron sen cartos, tendo que adi-
car diñeiro consignado ao pago da  
luz pública e do reservado a  gastos 
de  lixo, ademais do doutras partidas,  
para poder reunir os 74.000 euros 
que lle vai custar ao Concello esta 
reparación. 

Os veciños e veciñas non poden ser 
vítimas desta chapuza económica 

que vai impedir pagar 
servizos públicos obri-
gatorios por afrontar re-
paracións. Isto ten dúas 
consecuencias graves, 
que non vai haber car-
tos para pagar os servi-
zos públicos como a luz 
ou o lixo e que vai haber 
que quitalos doutras 
partidas, o que deixará 
sen cartos outros servi-
zos e así indefinidamen-
te até que non haxa de 
onde sacar. 

O BNG está a favor da 
reparación do muro do 

campo de fútbol do Cairo, pero non 
facéndoo cos cartos cos que hai que 
pagar servizos públicos imprescindí-
beis para todos os veciños e veciñas 
de Ponteceso. Aemais, en relación 
con esta obra, ante certas dúbidas 
xeradas pola execución da obra, o 
BNG demandou que se faga un estu-
do da relación entre a caída do muro 
e a última obra que se estivo facendo 
neste mesmo campo.
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      Polas débedas e 
imprevisión económica 
do goberno, o alcalde 
utiliza diñeiro destinado 
a servizos para veciños 
e veciñas

Bloque
Ponteceso

      O BNG 
está a favor da 
reparación do 
muro do campo 
de fútbol do 
Cairo, sen 
desatender as 
necesidades 
veciñais

Suso Lista, concelleiro do BNG, no campo de fútbol do Cairo



O alcalde comprometeuse no último 
pleno a arranxar a estrada que une 
Lestemoño con Carballido e Brantuas, 
problema xa endémico que sofren 
os veciños e veciñas da parroquia 
da Graña. O BNG levou en reiteradas 
ocasións este tema ante o alcalde e 
a corporación para que se lle desen 
unha solución. 

No comezo do mandato, polo ano 
2007, pedimos que se engadise á 
listaxe de obras para o plan de obras 
e servizos (POS) da Deputación pero 
non foi incluída. Repetidas veces  
preguntouse sobre a posibilidade de  
execución desta obra e até se falou 
co alcalde e veciños para facer unha 
reunión e ver de buscar un solución 
consensuada, reunión que non se 

produciu nunca. Seguiuse 
insistindo neste exercicio 
e despois de acudir ao 
pleno unha representa-
ción considerábel de ve-
ciños e veciñas, o alcalde 
se comprometeu a facela; 
pero volveu a negarse a 
poñela no plan da Depu-
tación deste ano, que de 
facelo o compromiso xa 
sería firme. Chegou a di-
cir que non a incluía pero 
que se executaría antes 
que as obras do POS 
deste ano. Os veciños e 
veciñas agardan que sexa 
quen de cumprir por fin 
este compromiso.
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Ao comezo deste mandato, o alcalde 
impuxo a celebración dos plenos os 
luns ás nove da maña, hora laborábel 
e que impide aos veciños e veciñas 
iren como público. O BNG presentou 
numerosas iniciativas demandando o 
cambio de hora para facilitar a asis-
tencia de público, pero non se tiveron 
en conta nin por parte do alcalde nin 
do PP.

Non lle bastou con isto que aprobou 
un regulamento, sen contar co res-
to da Corporación, que o único que 
busca é silenciar e limitar as inter-
vencións dos grupos podendo formu-
lar só unha pregunta e un rogo cada 
concelleiro ou concelleira e tres mo-
cións cada grupo, e reducindo tamén 
os tempos nos que poden responder. 
Dá unha idea da présa que tiñan de 
aprobalo que entregaron un texto feito 
en Castilla sen traducir ao galego; o 
cal indica, ademais das intencións, a 
improvisación, seguramente buscan-
do na internet un que se adaptase a 
estas intencións e copiárono.

Loxicamente pedimos un regulamento 
feito para Ponteceso, claro e partici-
pativo, que garanta os dereitos dos 
concelleiros e concelleiras e permita 
defender e traballar para resolver os 
problemas dos veciños e veciñas. 
Evitando que se repitan feitos como 
o impedir a constitución dunha comi-
sión de seguimento para o problema 
das fendas dos edificios de Pontece-
soque negaron os votos en contra dos 
concelleiros do Partido Popular.

Retransmisión dos plenos
Tamén dende o comezo do 
mandato o BNG demandou 
reiteradas veces a retrans-
misión dos plenos ou que 
se rexistraran  para colga-
los na rede e a cidadanía ti-
vera un medio de  acceder 
a eles. Pero as intencións 
do goberno non cambian 
e o alcalde foi saíndo do 
compromiso  dando largas 
até que o ano pasado per-
mitiu gravar en son.

O BNG usa unha cámara de vídeo 
á que lle tapa o obxectivo para non 
rexistrar imaxes e gravar o son das in-
tervencións dos membros da Corpo-
ración. Pero isto está a poñer nervioso 
ao alcalde, que non ve aceptábel nin-
gún recurso que axude ao labor dos 
grupos municipais ou que permita ac-
ceder á información plenaria aos veci-
ños e veciñas, polo que no último ple-
no volveuse contra as súas decisións 
e ameazou ao portavoz do BNG de 
levalo aos tribunais se gravaba imaxe 

coa cámara de vídeo.

Despois deste inten-
to de amedrentamento, 
non sorprendería que a 
próxima medida sexa de 
impedir rexistrar nada a 
toda costa, e ir engadindo 
escurantismo público ao 
labor deste goberno. Isto 
dá unha proba da nula 
transparencia na acción 
deste alcalde.

O labor deste goberno resulta sobresaínte en opacidade
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Solución para a estrada que une Lestemoño con 
Carballido e Brantua

      O goberno 
deste concello, 
co alcalde á 
fronte, vai para 
récord en tomar 
medidas para 
impedir o labor 
do BNG

Nieves Suárez, na estrada de Lestemoño
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A concelleira de Ponteceso e respon-
sábel de Muller do BNG na comarca de 
Bergantiños, María Nieves Suárez, foi a 
encargada de ler o manifesto no acto 
que o BNG de Bergantiños celebrou o 8 
de marzo, Día Internacional da Muller.
Expuxo que, da análise da situación 
das mulleres na Galiza, se evidencia 
que segue tendo plena vixencia a rei-
vindicación de igualdade real. Todos os 
indicadores mostran a persistencia da 
discriminación de xénero a nivel laboral 
con taxas de paro moi elevadas, maior 
temporalidade e menor salario que em-
peoran coa crise.
As mulleres seguen a sufrir máis pre-
cariedade laboral e son 
as que maioritariamente 
cargan coas responsa-
bilidades de coidado, os 
estudos revelan que son 
maioritariamente as mu-
lleres as que asumen as 
tarefas de coidado de per-
soas menores e depen-
dentes, coas consecuen-
cias negativas para o seu 
desenvolvemento persoal 
e laboral e co abandono 
de postos de traballo ante 

a necesidade de atendelos.
Tamén evidenciou que a chegada 
do PP á Xunta supón un retroceso 
nas políticas públicas e impiden 
un avance real contra a discrimi-
nación de xénero. Así a primeira 
decisión do PP foi a de constituír 
un goberno non paritario incum-
prindo a legalidade; apoiaron unha 
iniciativa lexislativa popular para 
impedir que as mulleres decidan 
libremente sobre a súa maternidade; pa-
ralizaron a actuación dos centros Qué-
rote; desmantelan os servizos de infor-
mación ás mulleres como as equipas de 
igualdade das oficinas de I+B que tra-

ballan no rural; suprimen 
os puntos de información 
á muller; desmantelan a 
rede de servizos sociais, 
rede de servizos públicos 
para atención a infancia e 
persoas maiores, básicos 
para liberalas das tarefas 
de coidado, facilitando a 
súa participación laboral 
e o seu desenvolvemento 
persoal ou cultural; man-
teñen Galescolas e cen-
tros de día construídos 

sen abrir; cancelaron o servizo de can-
guros e teñen vocación de privatización 
destes recursos públicos. Non levan a 
cabo ningunha medida que garanta a 
promesa do principio de a igual traba-
llo igual salario e eliminaron as axudas 
á cotitularidade agraria e as axudas ás 
redeiras. 
Nieves Suárez, denunciou tamén a re-
laxación do goberno no desenvolve-
mento da Lei galega contra a violencia 
de xénero e que aínda teñan pendente 
a posta en marcha do Observatorio de 
Violencia de Xénero ou o Consello Gale-
go das Mulleres.
Rematou reclamando, ante esta paráli-
se, un cambio de rumbo e unha aposta 
real por superar as barreiras que perpe-
túan a discriminación das mulleres.

A chegada do PP á Xunta provocou un retroceso 
nas políticas públicas un atentado no labor contra a 
discriminación de xénero 

O BNG de Ponteceso comezou a pulsar 
as visións que as asociacións teñen so-
bre a realidade do concello. Fasponte, 
na voz do seu presidente Xerardo Blan-
co, opina que ‘as asociacións do rural 
nos enfrontamos todas aos mesmos 
problemas. Unha das maiores dificul-
tades é a de enfrontarse aos atrancos 
administrativos para obter axudas eco-
nómicas e sen axuda externa por parte 
de profesionais, sen asesoramento, sen 
formación, moitas veces se corre o ris-
co incluso de perder as subvencións e 
non poder levar a cabo as actividades’. 

‘A poboación cambiou e a forma de fa-

cer das asociacións ten que ir paralela 
ás dinámicas da poboación’, sinalou. 
‘No rural antes había nenos e nenas que 
respondían moi ben ás actividades e 
arrastraban ás familias a participar nas 
asociacións, hoxe non sucede iso por-
que practicamente non hai nenos e as 
persoas adultas non participan tan acti-
vamente’, dixo. 

‘O rural é un espazo discriminado histo-
ricamente e precisa agora dun cambio 
cara a unha discriminación positiva para 
paliar problemas que debemos enfron-
tar cun maior esforzo de todos e todas. 
Nos concellos do rural sería prioritaria 

esta mentalidade ante o problema do 
emprego, e tamén a de buscar inicia-
tivas para elaborar plans integrais  de 
defensa e posta en valor do patrimonio 
natural e cultural, e tendo en conta que a 
xente que vén de visita ao rural gusta de 
desprazarse continuamente, buscar que 
isto sexa un atractivo  que se traduza en 
riqueza económica no rural’, destacou.

‘En Ponteceso sería un obxectivo pro-
texer paraxes naturais como Valarés e 
ver as súas posibilidades económicas; 
Monte Branco, botando man das axudas 
necesarias e como mínimo inventariar 
todo o patrimonio para a súa posterior 

As asociacións precisan de axudas para enfrontarse á 
xestión administrativa

      É necesario 
un cambio de 
rumbo para 
superar as 
barreiras que 
perpetúan a 
discriminación 
das mulleres

Intervención de Nieves Suárez o Día Internacional da Muller



Como contactar co BNG de Ponteceso:
web: www.bng-galiza.org/ponteceso
e-mail: pontecesobng@gmail.com
Telf.: 659 409 610

Im
preso en papel reciclado

O BNG defende a integración das dúas 
caixas “nunha gran caixa ao servizo 
do País, de forma que se asegure a 
súa galeguidade e o compromiso cos 
intereses dos galegos e galegas, tan-
to na súa obra social como na política 
crediticia e de investimentos, de acor-
do co estabelecido na Lei de Caixas 
de Galiza”.

Así, o BNG aposta pola fusión e pola 
Lei de Caixas de Galiza, aprobada polo 
Parlamento galego, que asegura que a 
entidade resultante teña estrutura de-
mocrática e estea ao servizo do País.

Créditos
A nova caixa deberá ter unha política 
crediticia que responda ás necesida-
des do tecido empresarial e das fami-
lias, para que non se neguen créditos 
e para que se propicie o desenvolve-
mento económico do País. Deberá 
estar ao servizo dos intereses estra-
téxicos de Galiza e non de operacións 
especulativas.

Necesitamos unha gran caixa galega 
comprometida con Galiza, que permi-
ta restituír o fluxo de crédito ás peque-
nas e medianas empresas, para frear 
o esganamento que sofre a economía 
produtiva do noso País.

Obra social
Para o BNG cómpre asegurar que a 
obra social responda ás necesidades 
sociais e culturais reais que ten este 
País, especialmente en momentos de 
crise. A obra social non consiste en 
construír edificios de luxo, senón en 
responder ás necesidades sociais e 
culturais do País.

Unha ferramenta útil ao desenvol-
vemento económico de Galiza só se 
consegue reforzando os mecanismos 
de supervisión e de tutela por parte 
dos poderes públicos galegos sobre a 
futura caixa.

Blindar as competencias
A Lei de Caixas de aforro de Galiza 
permitirá blindar as competencias au-
tonómicas fronte á tentativa de soca-
vala mediante o FROB. O Banco de Es-
paña permite intervir as caixas de 
aforro e determinar ao seu antollo 
o seu futuro. Para o BNG resulta 
imprescindíbel a Lei de Caixas de 
Galiza para blindar e preservar a 
súa natureza social fronte aos in-
tentos de privatizalas.

Xenerosidade cos bancos e   
negocio coas caixas 
O BNG denunciou a desigualdade 
de trato outorgado polo Goberno 
do Estado a bancos e caixas. 
Para aqueles habilitouse un plan 
de rescate cuns xuros ao 3%, a 
estas ofréceselles, en troca, em-
préstitos ao 8%. Neste sentido, o 
BNG anunciou que vai propor a re-
forma do FROB para que os xuros 
dos empréstitos ás caixas dimi-
núan até se situar en liña cos tipo 
de interese que rexeron as axu-
das concedidas á banca privada.
Así, contraponse a xenerosidade 
coa banca comercial, demos-
trada polo Goberno do Estado, 
co ánimo de facer negocio, que 
deixa entrever na súa política 
crediticia coas caixas. Isto só se 

explica porque a estratexia de fondo 
do Goberno Zapatero é a privatización 
das caixas de aforro.

Vixencia da Lei de Caixas
O BNG vai seguir demandándolle ao 
Goberno central a retirada do recurso 
de inconstitucionalidade contra a Lei 
de Caixas e esíxelle ao Goberno ga-
lego que non desista en que a Lei de 
Caixas teña plena vixencia en todos e 
cada un dos seus artigos.

O manifesto Galiza ten dereito, impulsado polo BNG, segue a sumar apoios

A nova caixa non ten que ser nin do norte nin do sur, ten 
que ser unha gran caixa para o conxunto de Galiza

•Galiza ten dereito a ter un sistema fi nanceiro efi ciente ao servizo do País

•Galiza ten dereito a que o Estado respecte o autogoberno galego

•Galiza ten dereito a propiciar a fusión das súas caixas

Descarga o manifesto en
www.bng-galiza.org


