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Logo do compromiso conquerido co
Vicepresidente da Xunta de Galiza, e
portavoz nacional do BNG, Anxo Quintana,
para activar a construción do Centro de Día,
a obra xa foi adxudicada. Mais unha vez, as
áreas do Goberno galego de
responsabilidade do BNG involúcranse en
Manzaneda.

Na súa construción Vicepresidencia vai
investir 740.000 € na posta en marcha dun
servizo que mellorará a calidade de vida dos
maiores e dependentes así coma das
persoas que os atenden. Tampouco
debemos esquecer que creará postos de
traballo evitando así que moitos
demandantes de emprego teñan que
marchar da vila.

Asemade, e co obxectivo de fomentar a
actividade e promover o entretemento e
desenvolvimento das capacidades dos
nenos e nenas, a Vicepresidencia da Xunta
comprometeu un investimento de 20.500 €
para a construción dun parque infantil na
zona do Colexio - Piscina.

Adxudicada a construción do
centro de día que ascenderá a

740.000 euros
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As áreas de goberno
do BNG na Xunta de Galiza
responden ás necesidades
de Manzaneda

Xosé Antonio Núñez, alcalde de Manzaneda



A Consellaría do
Medio Rural
inviste para
fixar poboación
e mellorar o
benestar da
xente do rural
Dentro do Plano Estratéxico de
Infraestruturas para o medio
rural figura a creación, mellora
e consolidación dos regadíos.
Así se xestionou a solicitude
para as obras da rega en
Raigada. O convenio xa foi
asinado e nestes intres
atópase en período de
adxudicación por un montante
de 97.000 €.

En Requeixo levarase a cabo a
rehabilitación e restauración
do Teleclube  para convertelo
en local social para disfrute
dos veciños e das veciñas. A
Consellaría investirá nesta e
noutras obras do pobo a
cantidade de 24.000 €.

O departamento que xestiona o
nacionalista Alfredo Suárez
Canal  prevé levar  a cabo
outras actuacións en
Manzaneda que nestes
momentos se atopan en
trámite para proceder a definir
as mesmas, e cuxo importe
ascenderá a 64.000 €.

Como contactar co BNG de Manzaneda:
Orosia Losada Yáñez: 606 626 575

A Xunta de Galiza
tamén atende as
pequenas cousas
que precisan os
veciños e
veciñas de
Manzaneda
Ánxela Bugallo, responsábel
nacionalista da Consellaría de
Cultura e Deporte, destinou a
diversas obras de mellora no
Cárcere de Manzaneda un
montante de 9.500 €.

Pero ademais, unha actuación
conxunta da Consellaría do
Medio Rural e da Dirección
Xeral de Turismo, que
depende da Consellaría de
Innovación e Industria, da que
é conselleiro o tamén
nacionalista Fernando Blanco,
destinaron para o Entroido de
Manzaneda 14.000 €.

E finalmente, outras tantas
subvencións recibidas da
Dirección Xeral de Turismo e
da Dirección Xeral da
Xuventude, fixeron posíbel
atender a Festa da Bica e para
o Campionato de Banda de
Gaitas 14.000 €, aos que hai
que engadir os 15.000 €
entregados a Meisa para a
mesma festa, e os 6.800 €
recibidos para outros actos
realizados no noso concello de
carácter cultural e deportivo.

A construcción
da Praza do
Centro Médico
é unha obra da
Consellaría de
Vivenda e Solo
Dentro das estratexias de
acción directa e fomento
para a renovación e
recuperación urbana nos
centros históricos, as
xestións feitas coa
Consellaría de Vivenda e
Solo, de responsabilidade
da tamén nacionalista
Tereixa Táboas, deron os
seus froitos coa sinatura do
convenio para a construción
da Praza do Centro Médico e
os seus arredores. As obras
terán un custe de 55.000 €.

Tereixa Táboas


