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O BNG apoia aos veciños e veciñas 
das aldeas de Santa Marta, Ponte 
Noalla de Arriba, A Infesta, Santa 
Comba e Currás ao trasladar  ao Ple-
no do Concello unha proposta na que 
se rexeitaba o tramo previsto pola 
Xunta para enlazar a A-52 coa estra-
da N-525.

O BNG  de San Cibrao, ante a esca-
sa publicidade que fixo o equipo de 
goberno local e o descoñecemento 
xeral, advertiu aos veciños e veciñas 
afectados que tiñan 30 días para pre-
sentaren alegacións, ao tempo que 
se puña a disposición dos interesa-
dos para transmitirlles información 
e asesoralos nos escritos que tiñan 
que presentar.

Logo do malestar xeneralizado, na 
sesión plenaria na que se debateu a 
proposta do BNG, o resto dos gru-
pos políticos víronse na obriga de 
apoiar a solicitude dos veciños e ve-
ciñas, xa que os proxectos que ten 
previstos o Goberno do PP na Xunta 
de Galiza teñen un custe demasiado 
alto socialmente dado que se terían 
que derrubar numerosas vivendas  e 

crearíase  unha barreira na expansión 
urbanística 

Por se fose pouco o estrago social 
e emocional, estas propostas non 
desempeñan o fin para o que foron 
pensadas: o aforro económico no 

transporte de mercadorías, xa que é 
un vial de enlace demasiado  longo 
-duns cinco quilómetros- igual que 
os xa existentes,  polo que  o afo-
rro económico para o empresariado 
pode ser considerado nulo.

O BNG faise eco do malestar veciñal e consegue 
que San Cibrao rexeite o enlace da A-52 coa N-525

Edita: BNG
San Cibrao das Viñas

       O BNG manifesta 
que este trazado é 
agresivo e inxusto para 
os pobos afectados

Pódese ver como os 
4 tramos que propón 

a Xunta de Galiza 
teñen o mesmo punto 

de partida que de 
chegada
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As peculiaridades do con-
cello de San Cibrao cunha 
poboación que medra cada 
ano e con dous polígonos 
industriais con proxección 
de máis crecemento fan do 
tren de cercanías un medio 
de transporte perfectamen-
te axeitado para os usuarios 
e usuarias que cada día se 
trasladan á capital e ás loca-
lidades limítrofes. Asemade, 
este tren tamén daría servizo 
aos traballadores do Parque 
Tecnolóxico e do Polígono 
do Pereiro así como á futura 
estación de mercadorías de 
Taboadela.

O BNG é consciente de que 
para implantar un servizo des-
tas características é necesaria 
a colaboración das adminis-
tracións local, galega e do 
Estado, así como a elabora-
ción de estudos informativos 
que analicen a viabilidade e as 
condicións nas que se debe-
ría prestar. Isto último vén de 
acadalo o BNG no Senado, a 
través do noso representante 
Xosé Manuel Pérez Bouza, 
logo da aprobación dunha 
proposta para que se faga o 
estudo de viabilidade do ser-
vizo de cercanías en Ouren-
se. Agora, o BNG presentará 
no Parlamento español unha 
emenda aos Orzamentos do 
Estado para 2011 para que se 
inclúa unha partida dun millón 
de euros a fin de que o Gober-
no lle dea cobertura econòmi-
ca a esta iniciativa.

O BNG 
aposta polo 
tren de 
cercanías Os veciños e veciñas vén como nos úl-

timos tempos polas súas estradas me-
drou dun xeito espectacular o tráfico, 
sobre todo o de camións de grande to-
nelaxe. A este efecto no é alleo o pobo 
de San Cibrao que se converteu nun 
funil onde, en numerosas ocasións, 
quedan atrapados os vehículos que ao 
faceren manobras perigosas poñen en 
perigo aos viandantes, ao mobiliario ur-
bano e incluso ás balconadas dos edi-
ficios. A esta situación, agora súmanse 
as obras que se están a facer no Cen-
tro de Día onde paran os camións para 
entrar e sacaren material entorpecendo 
aínda máis o tráfico.

Asemade, tamén na Urbanización Fon-
teboa, onde se construíron varios edifi-
cios e non se realizaron viais alternati-
vos os problemas de tráfico son conti-
nuos. Para non ter que ir polo medio do 
pobo, onde a rúa en moitos tramos só 
ten 3 metros de ancho, os residentes 
teñen que saír cara a estrada estatal 
525 en dirección ao  polígono Barreiros 
porque non poden cruzar cara Ourense.

Ante estas graves situacións o BNG de-
mandou do goberno local que adopte 
as medidas oportunas para regular o 
tráfico na rúa principal de San Cibrao 
e para buscar solucións ao tráfico na 
urbanización Fonteboa.

Os nacionalistas piden medidas 
para regular o tráfico no pobo de 
San Cibrao

Vista dunha das rúas da Urbanización Fonteboa
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O pavillón polideportivo no que se 
investiron máis de 700.000 euros 
foi rematado en decembro do ano 
2009 e a día de hoxe aínda non 
pode ser utilizado polos veciños e 
veciñas.

É unha obra necesaria que se viña 
demandando dende hai tempo, 
mais os futuros usuarios, veciños 
e veciñas de San Cibrao, como 
os equipos das diferentes disci-
plinas deportivas, vén como se 
frustrou a súa 
demanda ao 
non cumprir 
coas medidas 
r e g u l a m e n -
tarias para a 
práctica, entre 
outros, do fút-
bol e o balon-
cesto.

Por outra ban-
da, o empra-
zamento desta 
infraestrutura 
foi o peor que 

se puido ter elixido dado que está 
pegado a unha estrada que enlaza 
coa A-52 e coa estrada Ourense-
Celanova. Xa se advertira que 
unha das portas de saída está a 
menos de 2 metros desta estrada 
co conseguinte perigo que conle-
va para os nenos e nenas. Porén, 
o goberno local fixo ouvidos xor-
dos a estas advertencias e man-
tivo a obra tal e como se recollía 
no proxecto, prexudicando así aos 
futuros usuarios e usuarias.

O polideportivo non cumpre 
coas demandas veciñais

Tras as negociacións directas mantidas 
entre a alcaldesa de San Cibrao e a Xunta 
de Galiza, o Concello perdeu unha opor-
tunidade única para dotarnos dun trans-
porte de autobuses de calidade, tanto na 
frecuencia das liñas como no incremento  
de novas rutas para que  todas as aldeas 
de San Cibrao tiveran un servizo público 
digno.

A proposta do equipo de goberno do PP 
supón un custo para as arcas municipais 
de 47.000 euros nos primeiros anos, máis 
non implicaba melloras nos horarios nin 
aumentaba as rutas ao que hai que su-
mar  a blindaxe á empresa concesionaria 
por 10 anos nas  condicións actuais. Ante 
isto, o BNG votou en contra do convenio 
porque considera que a posta en marcha 
do transporte metropolitano de Ourense 
ten que implicar unha mellora no servizo 
que beneficie a todos e todas en aras á 
utilización do transporte público en detri-
mento do uso particular dos vehículos.

O BNG oponse 
a un transporte 
mancomunado en 
precario

Entrada do Pavillón Municipal 



Como contactar co BNG de San Cibrao das Viñas:
Miguel Álvarez Campos. 639 554 553
Conta de correo: bngsancibrao@gmail.com
Sede comarcal do BNG: 988 22 60 80 e 988 39 14 81
www.bng-galiza.org/sancibrao/

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 pasado 29 de setembro milleiros de ga-
legos e galegas secundaron a folga xeral 
e saíron ás rúas das cidades e vilas para 
defender os dereitos laborais de todos e 
todas -incluídos os dos que non foron- 
contra o recorte de dereitos que supón a 
reforma laboral do Goberno do PSOE. 

Os motivos polos que se mobilizaron 
milleiros de galegos e galegas son con-
tundentes e de peso: a reforma laboral 
do Goberno supón abaratar á metade a 
indemnización por despedimento -actual-
mente o despedimento practicamente xa é 
libre e o obxectivo dos empresarios e de 
PP e PSOE é que sexa gratis-; mínase a 
negociación colectiva entre sindicatos e 
empresas para apostar por unha nego-
ciación directa co traballador na que este 
levaría todas as de perder; e axilízase e 
facilítaselle ás empresas a declaración e 
aprobación dun ERE, e, en consecuencia, 
ábreselles as portas para despediren moi-
to máis barato.

Non é redundante lembrar estes motivos 
porque a folga xeral tanto nas semanas 
previas como na súa cobertura foi vítima 
dunha descarada campaña de intoxica-
ción, terxiversación e, no mellor dos ca-
sos, silencio. 

Así, nas semanas previas asistimos -que 
casualidade!- a unha campaña dos me-
dios da dereita e tamén doutros contra as 
centrais sindicais, ás que se lles acusou 
pouco menos que de seren os causantes 
da crise económica. Tratábase de des-
animar á clase traballadora e confundir 
á poboación difundindo o desánimo e a 
resignación -xa non hai nada que facer, e 
non protestemos porque as cousas aínda 
poden empeorar- e desacreditando e mes-
mo criminalizando aos promotores da fol-
ga: os sindicatos.  

E o 29 de setembro tentouse converter a 
folga xeral nun problema de orde pública, 
creando un estado de alarma contra os 
piquetes e en defensa do dereito ao traba-
llo. Iso si, silenciáronse e minimizáronse 
as manifestacións, de xeito descarado en 
Galiza coas mobilizacións da CIG. 

En ningún caso se falou dos motivos da 
folga; en ningún caso se falou dos traba-
lladores e traballadoras que non puideron 
exercer o seu dereito á folga. 

Os intereses compartidos entre os gran-
des medios de comunicación da dereita 
e a gran patronal empresarial son claros: 
demoler o pouco que hai do Estado do Be-
nestar e precarizar aínda máis a situación 

dos traballadores e traballadoras. Todo 
para incrementaren eles a súa porcentaxe 
de beneficios. E para iso criminalizan aos 
que opoñen á súa estratexia: as centrais 
sindicais; e o mesmo fan cun dos poucos 
medios que lle quedan aos traballadores 
e traballadoras para defender os seus de-
reitos: a folga xeral, un dereito laboral por 
certo recoñecido na Constitución.

O papel dos partidos políticos foi elocuen-
te e non obstante o agardado. O Partido 
Popular e o Goberno de Núñez Feijóo si-
tuouse nunha posición farisaica de criti-
car os recortes sociais de Zapatero pero 
rexeitando ao mesmo tempo a folga xeral, 
porque no fondo comparten as medidas 
antisociais do Goberno e de seguro que lle 
parecen insuficientes para o seu programa 
neoliberal. 

E o PSOE revelouse unha vez máis como 
o brazo executor das  políticas da dereita 
e confirmouse, unha vez máis, como un 
partido que se desprendeu totalmente das 
ideas socialdemócratas e se entregou hai 
anos á ideoloxía neoliberal.

Unicamente o BNG é a gran forza política 
galega que defende as maiorías sociais e 
que o pasado 29 de setembro apoiou e se 
manifestou con milleiros de cidadáns e 
cidadás. Como subliñou o portavoz nacio-
nal, Guillerme Vázquez, “estivemos onde 
tiñamos que estar, cos traballadores e tra-
balladoras, contra unhas medidas que van 
contra a maioría social”. 

As conclusións que podemos tirar é que 
os dereitos sociais e laborais non se dan, 
conquístanse e que se non os defende-
mos quitaránnolos. E para iso, é necesario 
manter os principios e o espírito crítico 
fronte ao asoballante discurso neoliberal 
que busca crear confusión, anestesiar as 
conciencias e paralizar aos movementos 
sociais. Non nos deixemos enganar: de-
fendamos os nosos dereitos!

Defender os dereitos laborais: unha 
obriga de todas e todos 

O BNG na manifestación da CIG, o 29-S en Vigo


