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San Cibra(f~~

" o BNGdemandará
a insonorizaciónna
PontedeBarreiroseo
filtradodasaugasao

río Barbaña"

Rantevaisoportarcincovertedoirosdeterra
o BNGde SanCibraooponseá ubi-
cación de cinco vertedoiros-dous
no Marcadoe tres na Igrexa-e nos
queteñenprevistodepositarmáisde
150.000 m3de terra e entullospro-
cedentesdostúnelesdoAVEquepa-
sanpordebaixodo pobodeRante.

Porsenonfosesuficientecosprexuí~
zos que causa ter baixo as casas
unha obra destas características,
que trae consigo a desvalorización
das propiedades,secadode fontes
e pozos,a imposibilidadedeaprovei-
tamentodo subsolo;estesenormes
vertedoirossuporánquese transfor-
mea orografíae a paisaxedestaszo-
nas , ademaisde soportaro tránsito
diariodecamións.

O BNGde SanCibraodas Viñasre-
clamaráe elaboraciónde balsasde

decantaciónparafiltraras augasque
saiandotúnel,equeiránparar aorío
Barbaña,asícomo a ampliacióndas
barreirasde insonorizaciónna Ponte
de Barreiros,co fin de minimizaros
ruídosquese producenao pasodo
AVE,que van afectaraos veciñose
veciñasdopobodeSanCibrao.
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Localizacióndasescombreirasprevistas

oMarcado



(1).
-=
ea-a.--ea=....

. t.)<

. .

o PPfai unsorzamentosdestragadoresparaesteano
o BNGvotouencontrados orzamen-

tos do 2010, presentadospo.loPp,
porqueaumentaa presiónfiscal aos
veciñose veciñase non levaapare-
liadaunhamellorado niveldevidanin
aumentanos servizosaos habitantes

deSanCibrao..

Entempo de gravecrise económica
e sabendoque os ingresosdo Con-
cello'van baixar,nestesorzamentos
a penasse reducen.A razónestáen
que o PPcompensaa falta de ingre-
sos subindoos impostosaosveciños
e'veciñas,cun 10%no Catastroe un
50%nataxado lixo.

O PartidoPopularseguea aumentar
s gastoscorrentese de persoal,en
prexuízodos investimentosquenece-
sitanos veciñose veciñas.

Por riba,o gobernomunicipaldo PP

resérvasemáisde160.000eurospara
repartir en forma de subvencións,o
quesupónun50%máisqueo anoan-
terior.Estassubvenciónssonoutorga-
dasdiscrecionalmentea quen.lIepeta
á alcaldesae ao Pp,sen estabelecer
criterios para o reparto das contías
económicas.Así, as asociaciónsve-
ciñaisnonteñendereitoa subvención

para.realizaractividadesmentresque
dúas asociacións de empresarios,
que buscaninteresesprivadose par-
ticulares,concédenlle23.000 euros.
A estaépocade crisequeestamosa
atravesarhaiqueengadirllea conduta
intolerábeldo PPe da alcaldesaque
non distribuenos cartos públicosde
xeitoracionale ecuánime.

Poroutraparte,as percepciónsabu-
sivas de soldos por parte da alcal-
'desa e membros do goberno local

do Pp,obrigouao BNGa demandar
quea alcaldesarebaixeo seusoldo
a 2.900eurQsmensuais,e eliminar
a dedicacióndaconcelleiradeMuller
e Cultura,pornonterpartidaeconó-
micaquexestionar,e quelIesupón
ásarcasmunicipais,porestaadica-
cióndaConcelleira,máisde22.000
eurosanuais.Ademaiso BNGpediu
aracionalizacióndasaltasindemniza-
ciónsquesepercibenporasistencias.
a órganosde gobernoe comisións
informativasdetodososconcelleiros
e concelleiras.

Finalmente,comoprobadodestrago
económicodo Pp,o BNGmostroua
súa oposicióna gastosirracionais
quenonteñenencontaa crisenina
situaciónprecariademoitasfamilias
mentrese dilapidaen cousascomo
estas:

Polbo

Publicidade

Agasallos de Nadal

Comprade 47 Cestas de N'adal

1.200 euros I

máis de 31.000 euros I

máis de 15.000 euros l.
máis de 6.000 euros I

FORMULARIO DE SOUCrTUDE DE INFORMACiÓN SOBRE O BNG

NOME EAPEUDOS:

CORREO-E:

MÓBIL:

ENDEREZO:

LOCAUDADE: .,

IDADE:

CÓDIGO POSTAL:

Se q..i>oen!S máis información sobre as actMdades ou sobre a liña poIftk:a do BNG, <1Jbre C05 ta.IS dmos este aJf>6n e daDo aos responsábeis do BNG da 1LIa
comarca ou locaIidade,envIao ao noso local nacional (Avcla.Rndrb - deV¡gurí. 16. 15702.Santi:w> de Compos1eIa) ou ao noso enderezc de correo

~¿:;¡::;?~iza.org"

Recibir máis iroformaci6n sobre o BNG Reci:>ir inf0rmaci6n para me afiliar
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o BNGdemandasolucionar'deformadefinitivaos
verquidoscontaminantesaoBarbaña
a gobernolocaldeSanCibraodebe
sero promotordetodasasiniciativas
destinadasa erradicaros verquidos
ao río,e noncomportarsecomoun
suxeitopasivoe inactivocomoaté
agoravénacontecendo.
A díadehoxexaexisteresoluciónde
pagodemultaporvalorde pretode
19.000eurose estápendenteoutra
polovertidodo verándo 2009que

. podechegaramáisdemediomillónde
euros.Estasmultasvansepagarcon
diñeiropúblicoe podenlevará creba
económicadoConcello,polairrespon-
sabilidadeefaltadexestióndoPP.

Porestemotivo,o BNGtomou a de-
cisióndedemandardo gObernolocal
do PPa elaboracióndunhaordenanza
municipalreguladorados verquidosá
rede de saneamentomunicipal;que

inclúandereitose deberese __
obrigas dos usuarios e usuariase
posíbeissanciónspor incumprimen-
to. Ademaisde crear un rexistrode

empresasasentadasno parquetec-
nolóxico,polígonoindustrial,polígono
comercialBarreiros,así como outras

. queexistandentrodoconcello,coain-
dicacióndaactividadeáqueseadican,
mencionandoos produtosouelemen-
tos queempregannodesenvolvemen-
to dasúaactividade.Taménse levará

unrexistrocoasempresasusuariasda
rede de saneamento,asentadasfóra
donosotermomunicipal.E,finalmen-
te, elaborarunprotocolodeactuación
paraque,dunhaformaperiódicae de
forma aleatoria,se.inspeccionenás
empresasusuariasda rededesanea-
mento.

a obxectivoquebuscao BNGé o de
eliminartodosos vertidosdirectosao
Barbaña.Paraisto é precisoexixirlleá
empresaconcesionariado mantemen-
to da EDARresponsabilidadeseconó-
micase legais,pornonterendetectado
eretidoosverquidostóxicos.EáXunta
de Galiza,que controlede forma ex-
haustivao funcionamentodaEDARde
SanCibrao,egarantaadepuracióndas
augasquecheganaela,equeacometa
a ampliaciónda mesma,paraqueen
casodeverquidosepoidanalmacenar.
EfinalmentehaiqueexixiráConfedera-
ción Hidrográficado Miño-SiI,quere-
vertaas multasimpostasaoConcello
deSanCibraodasViñas,porverquidos
ao Barbaña,en obrasde rexeneración
dorío,notramoquediscorrepolonoso
concello.

o BNGsolicitaa
implementación
dotransporte
metropolitano.
a BNGde SanCibraodefendeun trans-
portemetropolitanoquesexaútil paraos
veciñoseveciñasdoconcello.

Époristovitalqueo gobernolocallleesixa
áXuntadeGalizaotratamentodeconcello
prioritario,dotándoodetransporteurbano
os setedíasdasemana,debidoá súaes-
pecificidadepor contarcos polígonosde
Barreiros,Industriale ParqueTecnolóxico,
asegurandoun grandenúmerode poten-
ciaispasaxeirosquesepodenbeneficiar.

a BNGapostapor un servizopúblicode
transportede calidade,quecheguea to-
dos os pobos,poloquedebecontarcun
númerosuficientedeliñaseunhaperiodi-
cidaderegularquepermitaaosusuariose
usuariasrealizarastarefascotiásnacida-
dedeaurense.

Alimpezadunhazonanopolígono
descubreasdeficienciasdarede
desaneamento
a BNGdemandaqueo gobernolo-
calmellorea rededesaneamento,
esixindoa separacióndas augas
pluviaisdasresiduais.Estasdefi-
cienciassonconstatábeislogoda
limpezadunhazonaverderealiza-
da poloMinisteriode MedioRural
no polígono,ondedeixaá luz as
aberturase aliviadeiros
dastubaxespolosque,
candochove,saenmis"
turadas cara o regato
próximoas augasresi-
duais coas da choiva,
causandograveconta-
minación.

Estas deficiencias xa
causarono verán pa-
sado unharupturadas
tuberíastras unha tor-

3



I
A Contracapa

--

omanifestoGalizatendereito,impulsadopoloBNG,segueasumarapoios

Anovacaixanontenquesernindonortenindosur,ten
queserunhagrancaixaparao conxuntode.Galiza
o BNGdefendea integracióndasdúas
caixas"nunhagran caixaao servizo
do País,de formaquese asegurea
súagaleguidadee o compromisocos
interesesdosgalegose galegas,tan-
tonasúaobrasocialcomonapolítica
crediticiaedeinvestimentos,deacor-
do co estabelecidona Lei de Caixas
deGaliza".

Así,o BNGapostapolafusióne pola
LeideCaixasdeGaliza,aprobadapolo
Parlamentogalego,queaseguraquea
entidaderesultanteteñaestruturade-
mocráticae esteaaoservizodoPaís.

Créditos

A novacaixadeberáter unhapolítica
crediticiaquerespondaás necesida-
desdotecidoempresariale dasfami-
lias,paraquenonse neguencréditos
e paraquese propicieo desenvolve-
mento económicodo País.Deberá
estarao servizodos interesesestra-
téxicosdeGalizae nondeoperacións
especulativas.

Necesitamosunhagrancaixagalega
comprometidaconGaliza,quepermi-
ta restituíro fluxodecréditoáspeque-.
nase medianasempresas,parafrear
o esganamentoquesofrea economía
produtivadonosoPaís.
Obrasocial

Parao BNGcómpreasegurarque a
obrasocialrespondaás necesidades
sociaise culturaisreaisqueten este
País,especialmenteenmomentosde
crise.A obrasocialnon consisteen
construíredificiosde luxo,senónen
responderás necesidadessociaise
culturaisdoPaís.

Unha ferramentaútil ao desenvol-
vementoeconómicode Galizasó se
conseguereforzandoos mecanismos
de supervisióne de tutelapor parte
dospoderespúblicosgalegossobrea
futuracaixa.

Blindarascompetencias
A Lei de Caixasde aforrode Galiza
permitiráblindarascompetenciasau-
tonómicasfronteá tentativadesoca-
valamedianteo FROB.OBancodeEs-
pañapermiteintervirascaixasde
aforroedeterminaraoseuantollo
o seufuturo.Parao BNGresulta
imprescindíbelaLeideCaixasde

. Galizaparablindare preservara
súanaturezasocialfronteaosin-
tentosdeprivatizalas.
Xenerosidadecosbancose

. negociocoascaixas
OBNGdenuncíouadesigualdade
detratooutorgadopoloGoberno
do Estadoa bancose caixas.
Paraaqueleshabilitouseunplan
de rescatecunsxurosao 3%,a
estasofréceselles,entroca,em-
préstitosao8%.Nestesentido,o
BNGanunciouquevaiproporare-
formadoFROBparaqueosxuros
dos empréstitosás caixasdimi-
núanatésesituarenliñacostipo
de interesequerexeronas axu-
dasconcedidasá bancaprivada.
Así,contraponsea xenerosidade
coa banca comercial,demos-
trada polo Gobernodo Estado,
co ánimode facernegocio,que
deixa entreverna súa política
crediticiacoascaixas.Istosó se

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

explicaporquea estratexiade fondo
doGobernoZapateroéa privatización
dascaixasdeaforro.

VixenciadaLeideCaixas

O BNGvai seguirdemandándolleao
Gobernocentrala retiradado recurso
de inconstitucionalidadecontraa Lei
de Caixase esíxelleao Gobernoga-
legoquenondesistaenquea Leide
Caixasteñaplenavixenciaentodose
cadaundosseusartigos.

Descarga o manifesto en
www.bng-galiza.org 3"
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.GaUla ten derelto a ter unsistema nnancelro enclente ao servlzo do Pars

.GaUza tendereltoa qneo Estadorespecteo aatogobemoIIlego

.GaUza teo derelta a propiciar a lasléo das súas callas
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