San Cibrao das Viñas
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o novopavillóndedeportesnonservepara
a prácticadeportiva

oPPdestragao diñeiropúblicoe impideestimulara economíae o
empregolocal
A malaxestiónda alcaldesade San
Cibraoe do gobernolocal do PP levou a destinaro orzamentodo Fondo
Estatalpara2009 a construírun pavillónde deportes.
Esta nova infraestruturanon conta
coas medidas mínimas regulamentarias para practicarfútbol sala ou
baloncesto,entreoutros.
En total, investíronse máis de
700.000eurosenfacerunhacancha .
deportiva,que só serve para xogar
ao bádmintonou aovoleibol.
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Desperdiciar
estacantidadedediñeiro
é a formaqueten o PPdeestimulara
economíae o empregolocal.
Tampouco o emprazamentofoi o
axeitado,poisestáa caróndunhaestrada que cada vez conta con máis
tráfico, xa que enlazacoa entrada
da autoestradaA-52 e coa estrada
Ourense-Celanova.
Contacunhaporta de saídaa menosde 2 metrosde
ondepasanvehículos,por ondevan
ter accesoos nenose nenas,co ris-
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co queisto supón.
Os veciñose veciñasde SanCibrao
consideranque ía ser é unha obra
necesarianon só para o municipio
r
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senóntaménparamoitosequiposde
afeccionadosqueestabaná expectativa parapoderxogaras súasligase
queagoravenfrustradaa súa antiga
demanda.

o centro
o PPopónsea construción t Paralizado
. dunnovocentrodesaúde
dedíapoladesidia
Duranteosúltimosanoso concellodeSanCibraoincrementou progresivamentea
súapoboacióndebidoá proximidade
á cidadede Ourense.Porén,este aumentode poboación
non foi paraleloá creacióndeservizose de infraestruturas
socio-sanitarias.

doPP
o Concellode San Cibraomercouunhacasa para
construírun CentrodeDíaparaas persoasmaiores.
Desdeque se produciua compra,o gobernolocal
do PPpermitiuqueo seudeteriorofoseenaumento,
e os danose perigosidadedaestruturassonvisíbeis
porcalqueraveciñaouveciño:quebroupartedabalconadadepedradebidoaoscontinuoschoquesdos
camiónse desapareceuo balcóndeferro.

No concellode SanCibraoexistendous centrosde saúde
que,debidoásreducidasdimensiónsdos edificios,nonson
adecuadospara o desenvolvementoda prácticasanitaria
polo que se fai imprescindíbela construcióndun novoespazo.

O único que se manténé o cartel anunciandoa
construciónduncentrodedíadesdehai unano.

Porestemotivo,o BNGdo concellode SanCibraodas Viñas solicitouno Plenoda CorporaciónMunicipalun com-

Osveciñose veciñasde SanCibraoconsideranque
é unhaobra moi necesaria,quexafora comprometida co anteriorvicepresidenteda Xuntade Galiza,
AnxoQuintana,e agoracaseunanodespoisdeque
entraraa gobernaro PP na Xuntaestá totalmente
paralizada.

promisoparainstará XuntadeGalizaa quenosorzamentos
.
do ano 2010 se dediqueunha partida á construcióndun
novoCentrode Saúdeen PonteNoalla,ao que a alcaldesa
e os concelleirosdo PPse opuxeronvotandoen contrada
solicitudefeitapoloBNG.
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Tenquehaberresponsabilidades
polosverquidos
ao río Barbaña
Un verquidotóxico con metaispesados procedenteda depuradoracontaminouo río Barbaña,o pasado24
de xuño,e ocasionoua morte duns
17.000 peixes,ademaisde arrasara
prácticatotalidadede vida existente
no río.
O gobernomunicipalde San Cibrao
ten responsabilidadeneste caso, xa
que son os encargadosde conceder
as licenzasda actividadeindustriale

Peroestenonfoi unfeitoillado.Desde
o verán,en Loiro de Abaixoapareceron verquidoscontinuosda depuradoraao regato.Debidoa queestivoa
depuradoramáisde dous mesessen
funcionar,xa que desde o goberno
municipaldescargarona responsabilidadecara a outros organismos,no
cantodesolucionaros problemas.

A contaminación
doregatoedafonte,
queestámoi pretoda depuradora
e
a unsmetrosdasarquetas,
provocou
maloscheirose quedoucubertapor
todaa porquería
quesaíadossumidoiros.Igualmente
pasoucos pozos
de augapotábeldasvivendaspróximas,queadíadehoxeaíndanonserveparabeber.

velarpolocumprimentoda normativa
paraa manipulacióndestetipo de residuostóxicos.
Trasacatástrofeecolóxicairreparábel,.
é o momentode asumirresponsabilidades:o Concelloten quepagarunha
importantesanciónque ascenderíaa
medio millón de euros, procedentes
dasarcasmunicipaise dos nososimpostos,polairresponsabilidade
e falta
dexestióndo gobernodo PP.
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Ningunha
vivendadeRantee Currásdebequedar
sensaneamento
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A anteriorXuntade Galizainvestiu
máisde250.000eurosenimportantes obrasde saneamento,
entreelas
a obrade saneamento
en Rante-Curráse bombeosenCurrás.Feitasas
obras,boapartedasvivendasdestes
núcleosquedaronsenpoderconectaseá redede sumidoirose noutros
casososeusaneamento
nonestáco-

--

-

nectadocoa depuradoramunicipal.
Por estemotivo,o BNGsolicitouque
se puidesen conectar as vivendas
desteslugaresquequedaronseneste
servizo,posto que a obraxa está rematada.Pediusetaménqueas augas
residuaisque van ás foxas da Igrexa
en Rantese levená depuradora,así
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comotodasas augasdaparroquiade
SantaCombade Gargantós.A alcaldesae os concelleirosdo PP opuxéronse votandoen contra da moción
presentadapolo BNG,o que denotaa
falta de interesepor ofrecerservizos
ás veciñase veciñosen igualdadede
condicións.
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o PPde SanCibraosubeosimpostosnovamente
doPSOE
unnovoincremento
nataxa
de recollidado lixodun50%.O BNG
votou en contradestadesmesurada
subadorecibodolixoparao anoque
ven.Estasubadeimpostosnonleva
aparellada
unhamelloradosservizos
Transcorridos
6 mesesdesdequeo nin un aumentodas infraestruturas.
Concellocedesea xestióndarecolli- Desdeo BNG,taménse reclamou
da do lixoá Deputación,
o PPapr~- a baixadado reciboda augaparao
bou cos seusvotose a abstención próximoano.

Despoisda importantesubadacontribucióne daaugasufridanesteano
queremata,o PPvolverásubiracontribuciónoutronunhaporcentaxe
superiorao10%.

Nestes momentos de depresión e
crise económica, numerosos veciños e veciñassolicitanaprazamentos
nos pagosde impostosao non seren
capacesde facerllesfronte,polo que
o BNGamosao seu apoioa aqueles
que requireno pago fraccionadoen
variasmensualidades
e acusouao PP
de encarecera vidadaxente.
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A Contracapa
.O nacionalismo
reforzao vetodaXuntaparaqueas caixas

galegasnonsexanabsorbidaspor nengunhaenlidadeforánea
;;;;;;;'0";;;;;"-;' paragarantir
queassedessociaisdascaixasgalegas
esteannopaísfronteaosintentos
dedeslocalizalas".

Participación
pública,comitésderetribucións
e
WWW.bn¡
investimentos
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Tale comoexplicoudexeitoclaroo portavozdeEconomía
do BNG,FernandoBlanco,"a propostado BNGdefineque
modeloqueremoscaraaofuturoporquea autorregulación
nonfuncionou".
Ospontosbásicosdo modelodo BNGparaascaixasgalegassintetízanse
así:
· PARTICIPACiÓN
PÚBLICA.
A Administración
galegaestará representada
cun20 porcentodosconselleirose conselleirasnaAsemblea
Xeral.

o BNGpresentaunhalei de caixasparaqueo
aforrogalegoseinvistanaeconomía
dopaís
o BNGtomoua iniciativae rexistounoParlamento
galegoa
primeiraLeideCaixasdestalexislatura.
Trátasedunproxecto
deleiquetencomovectoresprincipaiso reforzodovetodo
Gobernogalegosobrecalquerprocesodefusión-paraevitar
queascaixasgalegassexanabsorbidasporentidades
foráneas-e a participación
directadaXuntadeGalizanaxestión
destascorporaciónsfinanceiras.O BNGpropónqueo 20
por centodos membrosdasasembleasxeraisdas caixas
sexannomeadosdirectamente
poloGobernogalego.
.
O proxectode lei foi apresentado
en roldade imprensana
SedeNacionalpolo portavoznacionaldo BNG,Guillerme
Vázquez,e polo portavozde Economíano Parlamento
de
Galiza,Fernando
Blanco.
Nasúaintervenciónperanteos xornalistas,GuillermeVázquezenfatizouque"o BNGtomaa iniciativanunmomento
económicocomplicado,dianteda vontadeclarados poderescentraisde recentralizar
as competenciassobreas
caixasdeaforroquitándollas
ásCCAP\'.
"Queremosque o Gobernogalegoparticipedirectamente
naxestióndascaixasparagarantirqueo aforrogalegose
invistanaeconomíaprodutivado País",salientouGuillerme
Vázquez.
Olídernacionalistaespecificouqueo propósitoqueanima
o BNGa apresentarestalei é "impulsara transparencia
e
democratización
dosórgaosdegoberno,afortalaro vínculo
cotecidoprodutivogalegoe blindara capacidade
daXunta

· CREACiÓN
DUNCOMITÉDERETRIBUCIÓNS.
Paragarantira transparencia.
Estarácompostoportrespersoas,
unhadelasnecesariamente
unrepresentante
daXuntade
. Galizacon competencias
..
enpolíticafinanceira.
OBNGpropón
· CREACiÓN
DUNCOMITÉ
DEINVESTIMENTOS.
Forqueo gobernogalego
mado por tres persoas,
taménunhadelasen re- elixao 20 porcento
presentaciónda Xunta. dosmembrosdas
Trátasede dotar ao Goxerais
bernogalegodun instru- asembleas
mento para impulsaras das caixas L.- L,I
súaspolíticasde dinami.
zacióneconómica.
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· ELECCiÓN
DOSÓRGANOS
DEDIRECCiÓN.
Impulsaranse
cambiosparaa democratización
das caixas,nomeadamentenoquetenaverconomeamento
dosrepresentantes dos impositorese impositoras.A súaelección,unha
vezsecomprobequecumprandeterminados
requisitossaldomedioanualdeterminadoseráporsorteodirecto.
· DISPOSICiÓN
ADICIONAL
SOBREFUSIÓNS.
O BNGtense
manifestado
en diversasocasiónssobrea importancia
de
promover
afusióndascaixasgalegas
e evitarquesexanabsorbidasporcaixasdeoutrosterritoriose,destexeito,a proposicióndele;nacionalista
recollenunhadisposición
adicionalque"o gobernoimpulsará
calquerfusiónentreascaixas
deaforrogalegas
seascircunstancias
asío demandan".

Comocontactar co BNGde San Cibraodas Viñas:

MiguelÁlvarez
Campos.
639554553
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Contadecorreo:bngsancibrao@gmail.com
Sedecomarcaldo BNG988 226080 e 988391481
www.bng-galiza.org/sancibrao/
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