
San Cibrao das Viñas

o novopavillóndedeportesnonservepara
a prácticadeportiva
oPPdestragao diñeiropúblicoe impideestimulara economíae o
empregolocal
A malaxestiónda alcaldesade San
Cibraoe do gobernolocaldo PPle-
voua destinaro orzamentodoFondo
Estatalpara2009 a construírun pa-
villóndedeportes.
Esta nova infraestruturanon conta
coas medidasmínimasregulamen-
tarias para practicarfútbol sala ou
baloncesto,entreoutros.

En total, investíronse máis de
700.000eurosenfacerunhacancha .
deportiva,que só serve paraxogar
aobádmintonou aovoleibol.

Desperdiciarestacantidadedediñeiro
é aformaqueten o PPdeestimulara
economíaeo empregolocal.

Tampoucoo emprazamentofoi o
axeitado,poisestáacaróndunhaes-
trada que cadavez conta con máis
tráfico, xa que enlazacoa entrada
da autoestradaA-52 e coa estrada
Ourense-Celanova.Contacunhapor-
ta desaídaa menosde 2 metrosde r- -
ondepasanvehículos,por ondevan
ter accesoos nenose nenas,co ris-
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Osveciñose veciñasde SanCibrao

consideranque ía ser é unha obra
necesarianon só para o municipio

senóntaménparamoitosequiposde
afeccionadosqueestabaná expecta-
tiva parapoderxogaras súasligase
queagoravenfrustradaa súaantiga
demanda.



t Paralizadoocentro
dedíapoladesidia
doPP

o PPopónsea construción
. dunnovocentrodesaúde

Duranteosúltimosanoso concellodeSanCibraoincremen-

tou progresivamenteasúapoboacióndebidoá proximidade
á cidadede Ourense.Porén,este aumentode poboación
nonfoi paraleloá creacióndeservizose de infraestruturas
socio-sanitarias.

No concellode SanCibraoexistendouscentrosde saúde

que,debidoásreducidasdimensiónsdosedificios,nonson
adecuadospara o desenvolvementoda prácticasanitaria
poloquese fai imprescindíbela construcióndun novoes-
pazo.

Porestemotivo,o BNGdo concellode SanCibraodasVi-
ñas solicitouno Plenoda CorporaciónMunicipalun com-
promisoparainstaráXuntadeGalizaaquenosorzamentos.
do ano 2010 se dediqueunhapartidaá construcióndun
novoCentrode Saúdeen PonteNoalla,aoquea alcaldesa
e os concelleirosdo PPse opuxeronvotandoencontrada
solicitudefeitapoloBNG.

o Concellode San Cibraomercouunhacasa para
construírunCentrodeDíaparaas persoasmaiores.
Desdeque se produciua compra,o gobernolocal
doPPpermitiuqueo seudeteriorofoseenaumento,
eos danoseperigosidadedaestruturassonvisíbeis
porcalqueraveciñaouveciño:quebroupartedabal-
conadadepedradebidoaoscontinuoschoquesdos
camiónse desapareceuo balcóndeferro.

O único que se manténé o cartel anunciandoa
construciónduncentrodedíadesdehaiunano.

Osveciñose veciñasdeSanCibraoconsideranque
é unhaobramoi necesaria,quexafora comprome-
tida co anteriorvicepresidenteda Xuntade Galiza,
AnxoQuintana,e agoracaseunanodespoisdeque
entraraa gobernaro PP na Xuntaestá totalmente
paralizada.
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Tenquehaberresponsabilidadespolosverquidos
ao ríoBarbaña
Un verquidotóxico con metaispesa-
dos procedenteda depuradoracon-
taminouo 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

velarpolocumprimentodanormativa
paraa manipulacióndestetipo de re-
siduostóxicos.

Trasacatástrofeecolóxicairreparábel,.
é o momentodeasumirresponsabili-
dades:o Concelloten quepagarunha
importantesanciónqueascenderíaa
medio millón de euros, procedentes
dasarcasmunicipaisedosnososim-
postos,polairresponsabilidadeefalta
dexestióndogobernodo PP.
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Peroestenonfoi unfeitoillado.Desde

o verán,en LoirodeAbaixoaparece-
ron verquidoscontinuosda depura-
doraao regato.Debidoa queestivoa
depuradoramáisde dousmesessen
funcionar,xa que desde o goberno
municipaldescargarona responsabi-
lidadecara a outros organismos,no
cantodesolucionaros problemas.

Acontaminacióndoregatoedafonte,
queestámoipretoda depuradorae
a unsmetrosdasarquetas,provocou
maloscheirose quedoucubertapor
todaa porqueríaquesaíadossumi-
doiros.Igualmentepasoucospozos
de augapotábeldasvivendaspróxi-
mas,queadíadehoxeaíndanonser-
veparabeber.
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NingunhavivendadeRantee Currásdebequedar
sensaneamento

":.

A anteriorXuntade Galizainvestiu
máisde250.000eurosenimportan-
tes obrasdesaneamento,entreelas
a obradesaneamentoen Rante-Cu-
rráse bombeosenCurrás.Feitasas
obras,boapartedasvivendasdestes
núcleosquedaronsenpoderconec-
taseá rededesumidoirose noutros
casososeusaneamentononestáco-

- -

nectadocoadepuradoramunicipal.

Porestemotivo,o BNGsolicitouque
se puidesen conectar as vivendas
desteslugaresquequedaronseneste
servizo,posto quea obraxa está re-
matada.Pediusetaménqueas augas
residuaisquevan ás foxas da Igrexa
en Rantese levená depuradora,así
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comotodasas augasdaparroquiade
SantaCombade Gargantós.A alcal-
desae os concelleirosdo PPopuxé-
ronsevotandoen contra da moción

presentadapoloBNG,o quedenotaa
falta de interesepor ofrecerservizos
ás veciñase veciñosen igualdadede
condicións.

- ---

o PPdeSanCibraosubeosimpostosnovamente
Despoisdaimportantesubadacon-
tribucióne daaugasufridanesteano
queremata,o PPvolverásubiracon-
tribuciónoutronunhaporcentaxesu-
periorao10%.

Transcorridos6 mesesdesdequeo
Concellocedesea xestióndarecolli-
da do lixoá Deputación,o PPapr~-
boucos seusvotose a abstención

doPSOEunnovoincrementonataxa
derecollidado lixodun50%.OBNG
votou en contradestadesmesurada
subadorecibodolixoparao anoque
ven.Estasubadeimpostosnonleva
aparelladaunhamelloradosservizos
nin un aumentodas infraestruturas.
Desdeo BNG,taménse reclamou
a baixadado reciboda augaparao
próximoano.

Nestes momentos de depresión e
crise económica, numerosos veci-
ños e veciñassolicitanaprazamentos
nos pagosde impostosao nonseren
capacesde facerllesfronte,polo que
o BNGamosao seu apoioa aqueles
que requireno pago fraccionadoen
variasmensualidadese acusouaoPP
deencarecera vidadaxente.
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A Contracapa

.O nacionalismoreforzaovetodaXuntaparaqueascaixas

galegasnonsexanabsorbidaspornengunhaenlidadeforánea
;;;;;;;'0";;;;;"-;' paragarantirqueassedessociaisdascaixasgalegases-

teannopaísfronteaosintentosdedeslocalizalas".
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o BNGpresentaunhaleidecaixasparaqueo
aforrogalegoseinvistanaeconomíadopaís
o BNGtomoua iniciativae rexistounoParlamentogalegoa
primeiraLeideCaixasdestalexislatura.Trátasedunproxecto
deleiquetencomovectoresprincipaiso reforzodovetodo
Gobernogalegosobrecalquerprocesodefusión-paraevitar
queascaixasgalegassexanabsorbidasporentidadesforá-
neas-eaparticipacióndirectadaXuntadeGalizanaxestión
destascorporaciónsfinanceiras.O BNGpropónqueo 20
porcentodos membrosdasasembleasxeraisdascaixas
sexannomeadosdirectamentepoloGobernogalego. .

Oproxectode lei foi apresentadoen roldade imprensana
SedeNacionalpoloportavoznacionaldo BNG,Guillerme
Vázquez,e poloportavozde Economíano Parlamentode
Galiza,FernandoBlanco.

Nasúaintervenciónperanteos xornalistas,GuillermeVáz-
quezenfatizouque"o BNGtomaa iniciativanunmomento
económicocomplicado,dianteda vontadeclarados po-
derescentraisde recentralizaras competenciassobreas
caixasdeaforroquitándollasásCCAP\'.
"Queremosqueo Gobernogalegoparticipedirectamente
naxestióndascaixasparagarantirqueo aforrogalegose
invistanaeconomíaprodutivadoPaís",salientouGuillerme
Vázquez.
Olídernacionalistaespecificouqueo propósitoqueanima
o BNGa apresentarestalei é "impulsara transparenciae
democratizacióndosórgaosdegoberno,afortalaro vínculo
cotecidoprodutivogalegoe blindara capacidadedaXunta

Comocontactarco BNGde San Cibraodas Viñas:
MiguelÁlvarezCampos.639554553 .
Contadecorreo:bngsancibrao@gmail.com
SedecomarcaldoBNG988226080 e 988391481
www.bng-galiza.org/sancibrao/

Participaciónpública,comitésderetribuciónse
investimentos :

Tale comoexplicoudexeitoclaroo portavozdeEconomía
doBNG,FernandoBlanco,"a propostado BNGdefineque
modeloqueremoscaraaofuturoporquea autorregulación
nonfuncionou".

OspontosbásicosdomodelodoBNGparaascaixasgale-
gassintetízanseasí:
· PARTICIPACiÓNPÚBLICA.A Administracióngalegaesta-

rárepresentadacun20porcentodosconselleirosecon-
selleirasnaAsembleaXeral.

· CREACiÓNDUNCOMITÉDERETRIBUCIÓNS.Paraga-
rantira transparencia.Estarácompostoportrespersoas,
unhadelasnecesariamenteunrepresentantedaXuntade

.Galizacon competencias
enpolíticafinanceira.

· CREACiÓNDUNCOMITÉ
DEINVESTIMENTOS.For-
mado por tres persoas,
taménunhadelasen re-
presentaciónda Xunta.
Trátasede dotarao Go-
bernogalegodun instru-
mento para impulsaras
súaspolíticasde dinami-
zacióneconómica.

· ELECCiÓNDOSÓRGANOSDEDIRECCiÓN.Impulsaranse
cambiosparaa democratizacióndas caixas,nomeada-
mentenoquetenaverconomeamentodosrepresentan-
tes dos impositorese impositoras.A súaelección,unha
vezsecomprobequecumprandeterminadosrequisitos-
saldomedioanualdeterminado-seráporsorteodirecto.

· DISPOSICiÓNADICIONALSOBREFUSIÓNS.O BNGtense
manifestadoendiversasocasiónssobrea importanciade
promoverafusióndascaixasgalegaseevitarquesexanab-
sorbidasporcaixasdeoutrosterritoriose,destexeito,apro-
posicióndele;nacionalistarecollenunhadisposiciónadicio-
nalque"o gobernoimpulsarácalquerfusiónentreascaixas
deaforrogalegasseascircunstanciasasíodemandan".

..

Ó'OBNGpropón
queo gobernogalego

elixao 20 porcento
dosmembrosdas
asembleasxerais

das caixas L.- L,II" .
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