
San Cibrao das Viñas
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Queridasveciñase veciños:o vin-
deiro22 de maioé a datasinalada
para a celebracióndas eleccións
municipais,nasqueseelixenasper-
soasqueteránaresponsabilidadede
gobernaro municipioduranteos 4
anosseguintes.Sonxamoitosanos
os quelevamospadecendoun go-
bernoque"nuncase preocupoupo-
losinteresesdamaioríadosveciños
e veciñas.O PPfoi incapazen 32
anosdesolucionarproblemascomo

www.bng-galiza.org
bngsancibrao@gmail.com

o transportepúblico, agra-
váronseosvertidosaoBarbaña
quevan traercomoresultado
cuantiosasmultas,aumentou
a especulaciónurbanísticae o
desempregoaumentamáisno
nosoconcelloquenoutroslimí-
trofes.Precisamosunconcello
defuturo,deoportunidades,no
quesexerenpostosdetraba-
110e esquecero mandatoque
estáa piquesderematar,onde
o nosoconcellofo;ennumero-
sasocasións noticiaporvarios
escándalos.

Xavaisendohoraduncambio
enSanCibrao.Eseé o retoque
nos marcamosdendeo BNG.
ApostamosporunConcellode
futuro,dinámicoondeo princi-
palobxectivoé mellorara cali-
dadedevidadaspersoas.

Osnosospobosteñenqueter
vidae paraeloprecisamoster
unsservizospúblicosdecali-
dade.

QueremosconstruírunSanCi:.
braomellor,cun alcaldee un
gobernodo BNGque se pre-
ocupendeverdadepolospro-

blemasdoscidadánse dascidadás.
Traballaremospor conseguirequi-
pamentose servizospúblicoscoa
finalidadedeconvertera SanCibrao
nunreferentede modernidadee in-
novaciónpondoenvalorosenormes
recursosqueposuímos.

MiguelÁlvarezCampos
Candidatoá alcaldíade SanCibrao
dasViñas



o BNGapostaporunurbanismoequilibradoe respectuoso
o PP vén de aprobarunha modificación
do plan parcial de Papón-no Piñeiral-.
Unhaoperaciónespeculativaonde unha
empresa se fai co control de máis do
50% do terreo obrigando aos restantes
propietariós e propietarias a vender as
súas parcelas ao prezo que eles mar-
quen.Asemade,a empresaxa anunciou
que unhavezqueteñaos permisosven-
derán as parcelas a outras empresas
conseguindoasí plusvalíasa costa dos
pequenospropietariose propietarias.

Estesterreos situadosnas inmediacións
dadepuradoramunicipalabranguendende
a estrada525atéo ríoBarbañae o go-
bernolocaldoPPvaipermitirasí a cons-
truciónde navescomerciaisa escasos
metrosdaEDAR.

o BNGcomprométesea facer doutra
forma, levandoa caboun desenvolve-
mentourbanísticomáis respectuosoe

equilibradocon servizose equipamen-
tos públicosquebeneficiena todosos
veciñoseveciñasdeSanGibrao.

o BNGaforraráenerxía

senprexudicará veciñanza
o PPdesprezaaosveciños
e veciñasdeSanCibrao
malgastandofondos
públicosfóradoconcello

Dendehai unhassemanas,o gobernolocal desconectaa
iluminaciónpúblicadaestrada525 ao pasopoloPiñeiral,o
PolígonoBarreirose partedo Polígonode SanGibrao.Esta
medidaestápondoen graverisco a seguridadede moitos
traballadoresetraballadorasquetransitandemadrugadacara
aoseupostodetraballocamiñandopolaestradadendeaspa-
radasdeautobúsatéassúasempresas.Asemade,osroubos
quese veñenproducindonos últimostempospodenverse
incrementados..

OBNGse comprometea adoptardesdeo próximogoberno
municipaloutrasmedidasmáiseficaces parafavorecero
aforroenerxético,asaber,eliminarosfaroisineficaces,cam-
biarasbombillasporoutrastipoLEDquepermitenunaforro
do 40%daenerxía,e baixara intensidadeda iluminacióna
partiresdedeterminadahoradanoite.

OgobernolocaldoPPdeSanGibraoimpartiuun cursodes-
tinadoá atenciónsociosanitariaa persoasdependentesen
instituciónssociais,quetivouncustetotalde34.000 euros.

Estecursorealizousefóra do concellode SanGibrao,nun
centrode ensinoprivadoda cidadede Ourense,o Golexio
SanMarcos, ao quelIetivo quepagar7.450euros.Este
feitoconstitúeundesprezoparaosveciñoseveciñasdeSan
Gibraoporqueningúnveciñoninveciñase puidobeneficiar
destecursoxaquenonsefixoningunhapublicidadeporpar-
te do gobernomunicipal,o quedemostraa malaxestióne
faltadeinteresedogobernodoPP.

o BNGtraballarádendeo gobernopoia mellorado
benestardosveciñose veciñas
OBNGpresentaunhacandidaturareno-
vadaáselecciónsdemaioondecombi-
namosaexperienciacoaxuventude.Ho-
mese mullerespreparadose formados
paralevara caboun proxectotransfor-
madornoqueaspersoassexansempre
o prioritario.
Oobxectivoé aumentara calidadedevida
dos nososveciñose veciñas;a planifíca-
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ción,previsióne capacidadedexeración
de ingresosé fundamentalparapór en
marchaosnososproxectos.
Parao gobernodo BNGseráprioritario
crearascondiciónsparafacilitaracrea-
cióndeempregononosoconcello,adi-
namizaciónculturalnosnosospobose
a postaenvalordosseusrecursospara
poderfixar poboaciónno rural cunha

calidadedevida igualou superiorá da
zonasurbanas.Levaremosacabounha .

xestiónrigorosae eficaz,dotaremosde
servizosde calidadeatodas as parro-
quias.
Gómpreun alcaldee un grupode go-
bernoquevelepolobenestardos seus
veciñoseveciñasedendeo BNGtraba-
liaremosparaconseguilo.
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"OéxitodoBNGseráofracasodoPP",diGuillermenaclausura
dunhaConvenciónQuerexistouunhaasistenciamasiva .

O BNG saea gañaropartidodasmunicipais

Máisde 1.500per-
soas ateigaron o
auditoriodo Pazode
Congresosno acto
centralda Conven-
ción ElectoralMu-
nicipal.A multitudi-
nariaasistenciae a
enerxíaque enchía
a sala confirma-
ron.que,tal e como
afirmouo portavoz
nacional, Guillerme
Vázquez,"esteparti-

" Estamos
comprometidos
senmediastintas
cosinteresesde
Galiza.De Botín
e asgrandes
corporaciónsxa se

ocupanoutros"

do saímoloa gañar.
Oéxitodo BNGnas
municipaisserá o
fracasodo PP",en-
gadiu.Alí estabao
BNGabarrotandoa
salae demostrando
que "hai alternati-
va, proxecto. Hai
solucións"e así se
recollenunhaslistas
renovadaspractica-
menteao50%.Ato-
dos estescandida-

tos e candidatasdirixiuseGuillerme
para lIes'dicir: "vós sodesa mellor
demostraciónde que hai nazón,hai
BNG,hai futuro. Estamoscompro-
metidos sen mediastintas, cos in-
teresesde Galiza,co noso idioma,
a nosacultura,a sanidade,o ensino
público,cos sectoresprodutivosbá-
sicos", afirmouGuillerme,lié tempo
de compromiso,de elixir campo e
nós eliximosestarao lado da xente
e dos seusproblemas.DeBotíne as
grandescorporaciónsxa se ocupan
outros", concluíuo lídernacionalis-
ta, quen.pronunciouo discurso de
clausuralogoda intervenciónde 15
candidatose candidatas.A Conven-
ción acolleutaména postadelongo
da rede de ciberbloqueir@s,inte-
gradanesaxornadapormáisdecen
persoas,que retransmitirono acto
a través das redessociais, minuto
a minuto. Os seus máis de 2.000
tweets,cheosdegrazae enxeño,al-
gúnsemulandoaté os cronistasde-
portivos,levarona mensaxedo BNG
a arredorde5.000persoas.
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Comocontactarco BNGde San Cibraodas Viñas:

MiguelÁlvarezCampos:639 554 553
Contade correo: bngsancibrao@gmail.com
www.bng-galiza.org/sancibrao/

Comocontactarco BNGNacional:

~'SedeNacional.AvenidaRodríguez.deViguri.16baixo. .
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15703SantiagodeCompostela.981555850 . ..

www.bng-galiza.org . .
nacional@bng-galiza.org ·
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