
Despois de que o Conselleiro de Edu-
cación visitase en setembro de 2009 
o concello de Barbadás, acompañado 
polo Delegado da Xunta en Ourense, 
ademais do alcalde e grupo de go-
berno municipal do PP, e anuncianse 
o inicio das obras de construcción 
do Instituto de Educación Secundaria 
(IES) no primeiro semestre de 2010, 
a realidade constata que, como 
anunciou o BNG, a visita foi pura pro-
paganda electoralista do PP. 

Noutra visita aos centros educati-
vos de Barbadás, o Conselleiro de 
Educación anunciou que había unha 
partida de 4,7 millóns de euros para 
a construción do IES, o que é falso, 
como é doado de comprobar nos or-
zamentos da Xunta de Galiza, onde 
unicamente se recollen 50.000 euros 
para a redacción dun proxecto de 
construción. 

Mais a situación é hoxe aínda máis 
grave. Ante unha iniciativa do BNG 
no Parlamento de Galiza, a Consella-
ría respondeu que o goberno local do 
PP de Barbadás non puxera aínda os 
terreos, libres de cargas e gravames, 
a disposición da Xunta, xa que unha 
vez recibidos se estudaría a idoneida-
de ou non dos mesmos.

Compre lembrar que este estudo 
xa se realizara hai máis de 2 anos, 
cando o anterior goberno galego, 
partiacipado polo BNG, solicitou do 
goberno municipal o envío do estudo 

topográfico preciso para a redacción 
do proxecto de construción, que tar-
dou en facerllo chegar nada menos 
que 1 ano e 2 meses. 

Como xa denunciara o voceiro na-
cionalista, Xosé Manoel Fírvida, as 
visitas a Barbadás por parte das au-
toridades educativas galegas e dos 
responsábeis do PP no concello e 
provincia eran pura propaganda por-
que veñen visitar un monte cheo de 
xestas e toxos, porque non é propie-
dade do Concello, porque non existe 
orzamento para o IES en Barbadás, 
porque as obras non se iniciaron a 
estas alturas e porque vai resultar im-
posíbel que o centro estea en funcio-
namento no curso 2010-2011 como 
prometeu o Conselleiro. 

Foi o propio alcalde de Barbadás, 
Freire Couto, quen no último pleno  
manifestou que non había partida or-
zamentaria para o IES de Barbadás, 
e que non se cumprirían os prazos 
comprometidos para o inicio das 
obras, e por suposto, tampouco para 
que o centro estivese rematado para 
o inicio do curso 2011.

O BNG emendou os orzamentos da 
Xunta de Galiza para solicitar que se 
inclúan os cartos necesarios e com-
prometidos para a construción do 
instituto de Barbadás no ano 2011, 
Está será a última oportunidade do 
PP e do alcalde de Barbadás de cum-
prir o seu compromiso coa cidadanía 
e demostrar que non era propagan-
da electoralista e que respondía ao 
cumprimento da obriga de atención 
ás necesidades dos habitantes do 
noso concello.
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A Xunta culpa ao goberno do PP de Barbadás 
pola falta de terreos para construir o IES
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Edita: BNG Barbadás

       O BNG presentou unha 
emenda aos Orzamentos da 
Xunta para que se constrúa 
o Instituto de Secundaria. 
O PP debe cumprir o seu 
compromiso

Bloque
Barbadás

O voceiro do BNG, Xosé Manoel Fírvida
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O descoñecemento do novo rueiro ocasiona 
problemas á veciñanza
Ao inicio do actual mandato munici-
pal, no ano 2007, o PP plantexouse  
actualizar o rueiro de Barbadás. A 
día de hoxe, e como no seu día de-
nunciou o BNG, o traballo ficou nun-
ha mudanza nos nomes das rúas e 
lugares sen ningunha rigorosidade 
lingüística e cunha grave deturpa-
ción da toponimia municipal.

Segundo apunta a concelleira, Ánxe-
la González Cid, a recuperación da 
microtoponimia das aldeas pasaba 
por un estudo de campo nunca reali-
zado e pola supervisión de lingüistas 
que a Xunta pon ao dispor dos con-
cellos que o solicitan. Esta xestión 
nunca se realizou e aplicouse a lei 
do “todo vale”. 

Así, atopámonos con nomes como 
“Os Rosales” nun perfecto “galesñol” 
(dialecto procedente do galego e do 
español cuxo principal defensor e o 
señor Manuel García, actual tenente 
alcalde do Concello, co beneplácito 
do alcalde, Freire Couto). A falla de 
rigorosidade lingüística nun tema tan 

importante como a 
conservación dos 
nomes orixinarios 
dos nosos lugares, 
foi criticada en diver-
sas ocasións polo 
BNG que conseguiu 
que fose aprobada 
a proposta de revi-
sión lingüística nos 
Plenos nos que se 
debatía o tema.

Por outra banda re-
sulta curioso que 
despois de case ca-
tro anos, os gober-
nantes do concello 
teñan por ben feito 
un traballo no que os nomes das rúas 
en moitas ocasións están colocados 
en lugares que non corresponde. E 
o caso da “Praza” das Lamas, cha-
mada así de sempre; pois ben, neste 
caso, pasan a denominala “Cortiña”, 
“Fontela” e “Rúa do Medio”.

Por se o anterior non fose dabondo, 

o cambio de rueiro e de numeración 
fíxose sen comunicar á veciñanza os 
cambios nos nomes das rúas en que 
moran. O BNG ten solicitado que se 
informe individualmente a todos os 
veciños e veciñas do seu novo ende-
rezo, mediante correo oficial enviado 
ao seu domicilio. 

Ánxela González Cid, concelleira nacionalista de Barbadás

O goberno local compra un autobús eléctrico que 
non ten permiso 
para circular 

Á falta de iniciativas para solventar os proble-
mas do transporte público no noso concello 
sumóuse á xenial idea do alcalde de  mercar, 
por 26.000 euros, un autobús eléctrico que 
non dispón, nin disporá, de permiso para po-
der circular polo noso concello. Agora, o au-
tobús está inutilizado e aparcado no interior da 
casa do alcalde.

O PP tira con 26.000 euros 
de todos os veciños e 
veciñas

O autobús eléctrico está estacionado na casa do alcalde
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O BNG esixe que a desbrozadora do concello se poña 
ao dispor dos veciños e veciñas

O BNG de Barbadás vén de defender 
no pleno do mes setembro unha mo-
ción na que denunciabamos que no 
ano que andamos non se asinou o 
convenio de colaboración da Xunta de 
Galiza co Concello de Barbadás para 

a limpeza perimetral dos 
núcleos de poboación que 
puidesen precisalo con 
maior urxencia. Como é 
o caso de Santa Uxía, As 
Lamas ou calquera das 
nosas parroquias rodea-
das de especies pirófitas: 
mimosas, piñeiros, etc, 
que están prohibidas a 
determinadas distancias 
dos núcleos de poboación 
na lei de prevención e de-
fensa contra os incendios 

forestais de Galiza. 

O BNG, atendendo peticións de veci-
ños e veciñas, ten solicitado en nu-
merosas ocasións que estes traballos 
preventivos se fagan dun xeito acaído, 

para evitar que o monte conviva coa 
veciñanza nos arredores das nosas 
parroquias co que implica de risco se 
se produce unha imprudencia ou ne-
glixencia durante a época estival.

O concelleiro do BNG, Sarín Núñez, ta-
mén esixiu que se aplicara xa a orde-
nanza municipal que fora aprobada hai 
un ano tras unha proposta nacionalis-
ta para que o tractor-desbrozadora, 
que subvencionara o anterior goberno 
galego, a través da Consellería nacio-
nalista do Medio Rural, se puxera ao 
dispor de todos os veciños e veciñas 
do concello a través dun prezo público 
pola prestación do servizo. Isto non 
se fixo e a máquina, xa ben entrado 
o verán so limpou algunha finca parti-
cular e os camiños tal como desvelou 
o BNG. 

Sarín Núñez pediu que o pobo se poda beneficiar do servizo 
que presta  a desbrozadora

Os veciños e veciñas da Avenida de Celanova viven 
cunha cloaca ao pé das súas casas

A recollida e o tratamento das augas 
residuais no concello de Barbadás, 
segue a ser unha asignatura penden-
te do goberno local do PP. O BNG xa 
tiña demandado solución aos vertidos 
da rede de saneamento en Santa Uxía, 
Loiro, Sobrado e no Río dos Muíños.

Hai escasos días, os nacionalistas vol-
veron incidir nestas deficiencias dado 
que as augas que veñen da rede de sa-
neamento cara a Rúa do Tangaraño e 
pasan por unhas fincas privadas cara a 
Avenida de Celanova pasan posterior-
mente por un tanque de decantación 
que, cando chove moito, entúllase, o 
que, unido a unha drenaxe deficiente, 
fai que as augas vertan na superfi-
cie. Desta maneira, temos a escasos 
metros da Avenida de Celanova unha 
cloaca co que isto implica de contami-

nación do medio ambiente, de insalu-
bridade e de foco de propagación de 
ratas.

Para o PP a solución pasa por des-
atascar á rede no canto de buscar 
solucións que rematen dunha vez 
con esta problemática. Mentres, a 
proposta do BNG, demanda que 
se elabore un estudo minucio-
so das necesidades, carencias e 
deficiencias do sistema de sumi-
doiros de augas residuais no con-
cello de Barbadás, identificando 
aqueles puntos de vertidos que 
provocan contaminación no me-
dio ambiente.

Asemade, os nacionalistas tamén 
queren que se realicen as obras e 
infraestruturas precisas para a se-
paración das augas residuais das 

pluviais e para solventar os problemas 
detectados de vertidos da rede de sa-
neamento. O alcalde e o goberno local 
do PP rexeitaron a petición dos veciños 
e veciños, trasladada polo Bng.

Para o PP a solución pasa por desatascar á rede no canto de buscar solucións 
que rematen dunha vez con esta problemática, tal e como reclama o BNG 

Vertido de augas residuais detrás dos edificios da 
Avenida de Celanova



Como contactar co BNG de Barbadás:
Rúa Picoto, 12 - baixo
32002 A Valenzá
Teléfono 988.226.080
bngbarbadas@hotmail.com

Im
preso en papel reciclado

Como contactar co BNG Nacional:
Sede Nacional. Avenida Rodríguez de Viguri. 16 baixo. 
15703 Santiago de Compostela. 981 555 850 
www.bng-galiza.org 
nacional@bng-galiza.org

O Partido Popular aprobou en solita-
rio no Parlamento de Galiza a Lei de 
Augas, que ten como único obxectivo 
aumentar a capacidade recadadora da 
Xunta, facéndonos pagar a todos os 
veciños e veciñas un imposto sobre a 
auga.
Esta suba de impostos que o PP intro-
duce coa nova Lei de Augas vai mul-
tiplicar por tres o actual canon para 
todos os usuarios que teñan abas-
tecemento e saneamento público, 
pasando dos 100 euros ao ano para 
vivendas de 4 persoas.
Ademais, os titulares das captacións 
propias e pozos particulares, terán 
que pagar o canon da auga e insta-
lar contadores homologados. De non 
facelo no prazo de 6 meses o canon 
liquidaráselle polo método de esti-
mación obxectiva. A instalación dun 
contador homologado será obrigato-
rio no caso de que Augas de Galiza 
así o estime oportuno e, en caso de 
non facelo, o usuario poderá ser san-
cionado con multas de até 30.000 
euros. Os titulares das traídas colecti-
vas pasan a ser responsábeis solida-
rios do pago do canon por parte dos 
usuarios.
Todos os usuarios e usuarias de auga 
van ter que pagar estes novos impos-
tos xa que se suprimen as exencións 
que actualmente están vixentes, que 
beneficiaban ao rural. Así:
• No novo canon de auga non se exclúe 

de pagar o imposto a ningún núcleo 

rural, nin aos de menos de 2.000 ha-
bitantes exentos do canon de sanea-
mento na actualidade, nin tan seque-
ra aos de 500 habitantes que excluía 
a lei de 1993. O BNG presentou una 
enmenda que foi rexeitada polo PP e 
que eximía de pagar o canon a todos 
os núcleos de poboación inferiores 
a 2.500 habitantes, e que implicaría 

que todo o rural quedaría exento de 
pagar o Canon da Auga.

• Tampouco se exclúen do pago aos 
núcleos rurais que non teñan rede de 
saneamento, mentres este non entre 

en funcionamento. Alberto Núñez 
Feijoo, que até o de agora non fixo 
máis que eliminar os servizos públi-
cos creados polo anterior Goberno 
galego participado polo BNG, agora 
impón unha mala lei para todos

e todas, sen consensuala con ninguén 
e sen informar á cidadanía do que lle 
agarda. Unha lei que o único que bus-

ca é aumentar os impostos que co-
bra a Xunta facéndoos recaer sobre 
a maioría social. A Lei de Augas do 
PP non supón ningún beneficio para 
os usuarios e tampouco introduce 
modificacións desde o punto de vista 
ambiental nin da protección dos re-
cursos hídricos.
O BNG solicitou a retirada desta Lei 
no Parlamento Galego e nos diferen-
tes concellos presentando mocións 
que, como Barbadás, foron rexeita-
das polo PP. O PP critica nos medios 
de comunicación ao Goberno central 
por subir os impostos, mentres que 
en Galiza actúa cinicamente subindo 
de xeito desproporcionado un impos-
to sobre a auga sen ter en conta a ca-
pacidade económica do consumidor, 
pero iso si, báixalle os impostos aos 
que máis teñen.
Soamente o BNG se achegou aos 
vecinos e veciñas, realizando charlas 

informativas no concello, para trasla-
darlles o que suporá esta lei nun futuro 
próximo. Futuro que por suposto non 
será até despois das eleccións muni-
cipais.

A nova Lei de Augas do Goberno do PP
disparará a factura da auga para os 
veciños e veciñas de Barbadás


