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diversas obras no noso concello.

As que xa comezaron afectan
principalmente á mellora de
accesos a fincas agrícolas e
forestais para pór en valor as nosas
propiedades e favorecer que se
manteñan produtivas, sendo
ademais útiles para a prevención e
defensa dos pobos fronte aos
incendios forestais, xa que ademais
de facer de franxas protectoras
permiten o acceso dos vehículos de
extinción.

O BNG de Barbadás negociou coa
Consellaría que estas obras
beneficiaran ao conxunto das
veciñas e veciños de todas as
parroquias. As actuacións levadas a
cabo ou en fase de remate son:

Dentro do Plano Estratéxico de
Infraestruturas Rurais, aprobado no
Parlamento Galego, a Consellaría
do Medio Rural dirixida polo
nacionalista Alfredo Suárez Canal
vén de realizar neste ano 2008

A Consellaría do Medio Rural investiu
en Barbadás 200.000 euros

Edita: BNG Barbadás

As actuacións
incluiron obras en
todas as parroquias
do concello

impulsión de auga para mellora de
abastecemento nas Lamas, limpeza
e mellora do camiño  dende Loiro
de Arriba até o Barreiro en
Bentraces, ampliación e mellora da
curva no camiño Bentraces-Pontón,
limpeza e mellora do camiño de
Sobrado ao Furón en Barbadás,
mellora do camiño de Os Regueiros
aos Castros en Sobrado, limpeza e
mellora do camiño dende a Aira de
Requeixo en Piñor até a estrada de
Santa Uxía, mellora de entradas no
camiño de Bentraces e mellora do
camiño de Parada ás Lamas. 

Estas obras, executadas no 2008,
supuxeron un investimento de
200.000 euros.

O Conselleiro do Medio Rural, Alfredo Suárez
Canal acompañado do edil, Sarín Núñez, e

compañeiros de Barbadás
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e O BNG solicita melloras na rede de saneamento

A Xunta inclúe no orzamento ao Instituto de Barbadás
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Dende hai tempo, son moitos os
viciños e viciñas que veñen
amosando a súa preocupación
polo estado no que se atopa a
rede de saneamento nalgúns
pobos do Concello. Na maioría
dos casos construíuse hai moitos
anos, con materiais de baixa
calidade e para unha poboación
moito menor da actual.

Existen ademais  lugares do noso
concello como Santa Uxía e
Bentraces onde verten
directamente a un regato. Para
solucionar esta situación, o BNG
solicitou a instalación dunha
balsa de lagunaxe (construción
baseada na implantación de
plantas macrófitas para pequenas

poboacións, pouco custe, etc).
Deste xeito tamén se daría
solución aos vertidos que se
producen dende Barbadás ao
regato dos Muíños.

Pero ademais de medidas
concretas para paliar cada un
deses focos de contaminación,
solicitamos unha revisión da
totalidade da rede de saneamento
que en moitos casos está
obsoleta ao igual que requirimos
ao PP para consensuar unha
solución para  as depuradoras
que se instalaron a través do
Plan Daredo, no que se
investiron moitos cartos, para
ter, varios anos despois, as
depuradoras paradas.

Logo de anos de reivindicación e de
que por primeira vez a Xunta de Galiza
destine orzamento para a construción
do instituto de Barbadás xa é tempo
de que o goberno local xestione a
inmediata posta a disposición dos
terreos.

O BNG non quere que se repita o
acontecido co CEIP O Ruxidoiro que,
malia estar contemplada a súa
construción nos orzamentos do ano
2006, non foi até entrado o 2007
cando se iniciou a súa construción e

todo motivado polo inxustificábel
retraso do Concello na posta a
disposición dos terreos.

Na moción que os nacionalistas
presentaron no último pleno, o BNG
esixiulle ao goberno local que utilice
calquera dos instrumentos
contemplados no PXOM e na
lexislación vixente para que se poidan
iniciar  os trámites para a construción
do IES.

Grazas a presión veciñal –a través do
Colectivo Cidadá Pro Centros

Vertido ao río dos Muiños

Públicos- e ao compromiso da
Consellaría de Educación, ante
diversas iniciativas presentadas pola
deputada Tareixa Paz, acadouse o
logro de que nos orzamentos da Xunta
para 2009 figure unha partida para o
instituto. Todo isto, en contraposición
coa desidia, falta de previsión e a
indiferenza imputábel á mala xestión
do alcalde, Freire Couto, quen
anunciara a principios do 2008 que os
terreos estarían xa cedidos antes do
verán.

A insistencia dos nacionalistas
conseguiu que nestes intres se esté a
facer a recollida selectiva do lixo en
Barbadás. Xa había tempo que o BNG
viña denunciando irregularidades no
servizo. Era inadmisíbel que os
cidadáns fixeran o esforzo de separar
os envases dos produtos nos distintos
colectores para que logo se recolleran
no mesmo camión os residuos

orgánicos xunto cos plásticos e latas.
O goberno local era o responsábel
desta situación por non facer o
seguimento do funcionamento do
servizo.

Este cambio produciuse malia que o
PP e especialmente o tenente alcalde
sempre negaron que nós tivésemos
razón. Máis unha vez, o equipo de
goberno defendía os intereses dunha

empresa fronte aos dos veciños e
veciñas.

Aínda que actualmente a recollida se
está a facer por separado, no BNG
manteremos a alerta por si a empresa
ten novamente a tentación de querer
gañar máis cartos a conta do esforzo
de todos así como de provocar danos
ao medio.

O BNG logra implantar a recollida selectiva do lixo
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e Barbadás terá un orzamento regresivo en 2009

O orzamento aprobado no Concello
de Barbadás para o ano 2009
ascende a  5 millóns e medio de
euros. Se cadra nunca, como nesta
ocasión, se teñen visto uns
orzamentos tan pobres, tanto no
aspecto cuantitativo como no
cualitativo. Neles, o Partido Popular
evidencia a carencia dun proxecto
de futuro para o noso concello e ese
estilo de gobernar, de costas á
xente, que ten caracterizado  a vida
municipal dos últimos 20 anos. 

Non se conta co pobo á hora de
establecer prioridades e marcar
obxectivos que nos permitan ir
avanzando cara a un porvir mellor.
Os problemas socioeconómicos,
sanitarios, educativos, urbanísticos
e ambientais seguen a ser os

abastecemento e saneamento,
melloras na rede eléctrica ou
rehabilitación do noso patrimonio.

Estas cifras amosan claramente cal
é a prioridade para o PP: tirar unha
maior rendibilidade política utili-
zando como instrumento o persoal
laboral eventual. Mais de 2 millóns
de euros para realizar contratacións
que unicamente pasan o filtro dunha
entrevista co alcalde, non son
publicitadas convenientemente e
non respectan a igualdade no
acceso ao emprego público.

Porén, esta análise non nos pode
levar ao desalento. Existe alternativa
a estes orzamentos. O BNG está
convencido de que é posíbel e
necesario elaborar uns orzamentos

que, contando coa
participación da
xente e aproveitando
os recursos públicos
de que dispomos,
nos permitan incidir
de xeito favorábel no
avance das condi-
cións materiais do
noso concello e na
mellora da calidade
de vida do conxunto
dos veciños e
veciñas de Barbadás. 
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grandes ausentes destes
orzamentos. Resulta significativo
que, xusto nestes momentos de
crise, se reduzan os gastos sociais.
Pola contra, o PP concentra os seus
esforzos en conservar o poder a
costa de comprar vontades,
condenando así o futuro de
Barbadás a un desenvolvemento
errático e sen horizonte.

Máis unha vez, e seguindo a tónica
que marca todos os gobernos de
Freire Couto,  increméntanse os
gastos de persoal que representan
mais de 2 millóns de euros. Mentres
para investimentos só se dedican
430.000 €. Con esta cantidade vai
ser imposíbel que o Sr. Freire
cumpra compromisos adquiridos
como a construción do local social
das Lamas, a urba-
nización do contorno
do terreo onde
debería construírse o
instituto, a posta a
disposición de
terreos para o centro
de día, a urbanización
dos terreos do centro
de saúde, a limpeza
de  parques como a
Aira do Fonsillón, a
mellora da rede de

A participación
da xente e o
aproveitamento dos
recursos deberían
ser unha prioridade
á hora de elaborar
os orzamentos

Desde o
nacionalismo
propoñemos
un maior gasto
social e
investimentos
en proxectos
produtivos



Unha proposta do BNG evita a destrución
do parque na rúa das Searas

Nova suba do prezo da auga

O Grupo Municipal do BNG vén de conseguir a
aprobación dunha moción para evitar que se destrúa
unha das poucas zonas verdes que hai na Valenzá.

A modificación interna dalgunhas áreas de reparto está
a provocar o cambio de situación
dos edificios e tamén das vías
urbanas proxectados inicialmente
no PXOM. Isto é o que acontece
co parque emprazado na parte
inferior da Rúa das Searas, que
linda co río dos Muíños.

Esta situación estase a producir
pola falta de previsión do Partido
Popular á hora de planificar e
proxectar o desenvolvemento
urbanístico de Barbadás, sobre
todo na Valenzá, que agora sofre
as consecuencias da grande
ocupación inmobiliaria.

Os veciños e veciñas  da zona xa
presentaron unha queixa diante
do Valedor de Pobo e agora
recolleron sinaturas para evitar
que esta zona verde sexa
sacrificada  a prol do cemento. 

O BNG facéndose eco desta reclamación presentou no
Concello unha proposta que consiste en suprimir os
aparcamentos previstos na parte esquerda co cal se
salvará unha zona do parque e se conservará tamén a
vexetación existente na zona. 

Co voto en contra do BNG, o PP acordou subir a
tarifa da auga nun 4,5 %. Esta é a taxa do IPC
interanual de setembro a setembro. Non agardan a
saber cal é o IPC real a finais de ano que se situará,
segundo as previsións,  en torno ao 2 ou ao 2,5%.

O PP predica políticas de contención nos impostos e
logo increméntaos alí onde gobernan, aumentando
así a presión fiscal sobre quen máis sofre a crise
económica, as familias.

Como contactar co BNG de Barbadás:
Rúa Picoto, 12 - baixo
32002 A Valenzá
www.bngbarbadas.org
barbadas@bngbarbadas.org

Parque da Rúa das Searas


