
O goberno municipal acaba de 
aprobar a nova forma de pres-
tación do servizo de xestión do 
ciclo integral da auga mediante 
a creación dunha sociedade 
mercantil local, cun capital so-
cial de titularidade pública. O 
BNG non apoia esta medida 
porque  a solución non pasa por 
crear unha empresa sen poñer 
enriba da mesa solucións aos 
problemas de abastecemento e 
saneamento que ten a veciñan-
za de Arteixo. Ademais, a nova 
estrutura suporá máis gasto e o 
abandono da xestión directa 
por parte do Concello. 

O modelo territorial do BNG 
propón a división Xunta – Co-
marcas - Concellos, e o servizo 
da auga debera ser prestado por 
unha futura área metropolita-
na. Non se trata de que cada 
concello cree unha sociedade 
pública, senón que sería unha 
sociedade conxunta ou servizo 
conxunto. Mentras isto non 
ocorre, o BNG apoia o modelo 
de xestión directa que presta 
actualmente o Concello de Ar-
teixo. 

A veciñanza se pregunta que 
necesidade hai de crear unha 

Aprobada a moción do 
BNG para a mellora do 
comercio en Arteixo 
O pasado setembro foi aproba-
da a moción para retomar os 
contactos co Centro Comercial 
Aberto de Arteixo para prepa-
rar distintos proxectos e estra-
texias de futuro, a creación 
dun programa de incentivo ao 
consumo hostaleiro, comercial 
e turístico. 

Por último, deberán elaborarse 
programas con distintos sec-
tores (comerciais, turísticos, 
deportivos, culturais...) que 
impliquen efectos sinérxicos e 
que redunden na posta en va-
lor da imaxe de Arteixo. 

sociedade coa contratación 
dunha persoa para xestionar 
que non é elixida por mérito e 
capacidade senón polo dedo 
do  presidente da sociedade, o 
alcalde. Mesmo, canto haberá 
que lle pagar a esta persoa. 

É evidente o incremento do 
gasto do servizo con esta ou 
outras contratacións e as 
compensacións por asisten-
cia a órganos de dirección 
ímolas pagar todas e todos, 
mais iso non significa que o 
servizo vaia ser mellor. 
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O BNG DEFENDE UNHA XESTIÓN 
COMPLETAMENTE PÚBLICA DA AUGA  

O PP crea un chiringuito para a nova xestión do ciclo da auga EN
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Ao longo dos últimos meses o traballo do BNG 
na institución municipal foi constante. Foron 
moitas as iniciativas que se presentaron para 
mellorar a vida da veciñanza de Arteixo. Entre 
elas, a solicitude de obras de mellora na estra-
da AC-415, de titularidade municipal. Recla-
mamos actuacións como o pintado da estrada, 
a sinalización horizontal e vertical, a visibili-
dade dos pasos peonís, así como o cumpri-
mento da accesibilidade. 

Tamén relacionado con obras, informamos so-
bre a connivencia do alcalde coa obra que se 
pretendía facer en Santaia e que non tiña en 
conta un regato da aldea. Mesmo, diante dos 
vertidos que alí se produciron, o PP e o alcalde 
nada están a facer. 

Interesámonos pola Senda da Ibia, pretendida 
por intereses particulares, sen licencia muni-
cipal nin proxecto, cando era requisito indis-
pensábel facer a obra con todas as garantías. 

Solicitamos a posta en marcha de servizos de 
conciliación na EEI de Vilarrodrís, para evitar 
o peche de aulas. Demandamos novamente 
que se cubran as baixas e vacacións do perso-
al do centro de saúde, abandonado polo deslei-
xo do PP na Xunta de Galiza e do alcalde. 

O BNG presentou alegacións á valoración de 
postos de traballo do Concello, onde o goberno 
local quere primar a algunhas persoas sobre o 
conxunto do cadro de persoal, provocando dis-
criminacións entre as persoas ao servizo da 
administración local.  

O BNG no Congreso, a través do deputado na-
cionalista, Néstor Rego, interpelamos pola 
construción do Centro de Interpretación do 
Castro Cociñadoiro, xacemento que se atopa  

Un 2021 de reivindicacións e logros traballando para                
a veciñanza co obxectivo de mellorar Arteixo 

destruído como consecuencia da construción 
do porto. 

De entre todos os logros, queremos destacar 
que, tras demandalo en numerosas ocasións, o 
aparcamento de camións para evitar aos graves 
problemas de estacionamento do polígono de 
Sabón será unha realidade (en Morás). Así, te-
rán solución tanto a seguridade da veciñanza 
como as condicións de descanso do colectivo. 

Por último, a moción do BNG sobre a promoción 
do autoconsumo eléctrico foi aprobada en xullo 
por unanimidade. Así, o Concello de Arteixo 
elaborará un "Plan Municipal de Fomento do 
Auto-consumo Fotovoltaico" baseado sobre ca-
tro alicerces: 

 Implantación de enerxías renovábeis en 
instalacións municipais. 

 Bonificacións fiscais nos impostos locais 
e facilidades nas tramitacións. 

 Estabelecemento de bonificacións fiscais 
nos impostos municipais relacionados coa 
súa instalación e funcionamento particu-
lar (IBI, ICIO, IAE), e simplificación dos trá-
mites administrativos para a súa implan-
tación. 

 E finalmente, implementación de sistemas 
de autoconsumo fotovoltaico en todas as 
instalacións municipais. 



As obras abandonadas de Meicende e Pastoriza                    
representan a inacción do alcalde 

A veciñanza de Arteixo denuncia a la-
mentábel situación da praza situada ao 
carón do centro social de Barrionovo 
(Pastoriza). A praza é un despropósito 
desde a súa construción (polémicas por 
diversos problemas urbanísticos, incum-
primentos…), mais hoxe, non é tolerábel 
que leve máis de 10 anos sen ningunha 
solución, a pesar de que o BNG vén aler-
tando constantemente ao alcalde. 

En Meicende a situación é similar e son 
moitas as propiedades que levan anos en 
estado de abandono, nunhas condicións 
de evidente perigo.  

O alcalde e o goberno local teñen que 
adoptar medidas para garantir a seguri-
dade, a limpeza, a salubridade e o benes-
tar da veciñanza. 

As liñas de alta tensión da urbanización de Sol y Mar, en 
Oseiro, deben ser retiradas 

O BNG conseguiu no pasado pleno de se-
tembro que se constitúa unha mesa de 
traballo para a eliminación das liñas de 
alta tensión en Sol y Mar (Oseiro). 

O texto e acordos da moción  foron con-
sensuados coa veciñanza da plataforma. 
Desta mesa de traballo terán que formar 
parte tanto representantes da Xunta  de 
Galiza e de Red Eléctrica , como do Con-
cello de Arteixo. 

O BNG leva loitando por isto máis de 20 
anos, levando mocións ao pleno de Ar-
teixo desde 1997 e até este mesmo ano, e 
seguirá traballando até que sexa unha 
realidade.  

O BNG vixiará para que comecen de xeito 
inmediato os traballos na procura dunha 
alternativa de trazado. 

A alta tensión de Monteagudo a Mo-
rás obedece ao interese dunha em-
presa privada 
A liña de alta tensión do polígono de Morás des-
de Monteagudo non é necesaria, por canto o 
polígono pode funcionar sen a mesma. O seu tra-
zado só responde ao interese espurio dunha em-
presa privada. Dispoñendo dunha subestación 
na Laracha non precisan atravesar todo o noso 
concello. Ademais poden aproveitar a zona de 
afección da AG-55. 
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O BNG vén de celebrar a súa Asemblea Nacio-
nal o 7 de novembro.  

Si, xuntámonos milleiros de militantes de todo 
o país e foi un acto espectacular. Abrimos 
unha nova etapa: agrandar e reforzar o BNG, 
facer avanzar o nacionalismo na sociedade e 
desputarlle ao PP a hexemonía social e políti-
ca. Temos un reto principal: liderar o cambio 
político e presidir a Xunta en 2024.  

A situación da sociedade na saída da COVID 
non é un contexto nada sinxelo, como o ve? 

A crise da COVID puxo en evidencia que o pre-
sente e o futuro pasan por mudar as políticas. 
Hai que poñer no centro as persoas, reforzar o 
público e as garantías sociais, apostar pola 
economía real e defender o noso dereito a de-
cidir e gobernar sobre o noso. Ninguén coñece 
mellor ca nós as nosas necesidades e proble-
mas e como podemos afrontalos. Galiza é un 
país rico, con enormes recursos, que temos 
que poñer ao noso servizo.  

Hai temas que están sendo motivo de moita 
preocupación social, como a luz ou a situación 
da atención primaria.  

Claro, porque a xente está vendo que, cando 
máis falta fai a protección do ámbito público, a 
Xunta e o Goberno central máis amosan a súa 
falta de interese e capacidade para poñerse do 
lado das persoas e non dos grandes poderes. A 
suba da luz é unha estafa, e ademais un espo-
lio a Galiza. Explotan un recurso galego para 
enriquecerse e levar os beneficios fóra, e nós 
pagamos a depredación, o impacto e ademais 
a factura da luz máis cara.  

627 98 13 12 

@bngarteixo 
@bngarteixo 

Ana Pontón: "COMEZA UNHA NOVA ETAPA E         
SAÍMOS A GAÑAR" 

É unha vergoña, que se explica polos vínculos 
de Feijóo coas grandes empresas do sector. 
No caso da atención primaria a Xunta aposta 
pola deshumanización, por substituír persoas 
por contestadores automáticos. Dálles igual a 
calidade, a atención humana, as dificultades 
de moita xente para acceder a este modelo 
que deteriora a nosa sanidade. 

Como ve neste contexto o papel do BNG? 

O BNG está nun momento de madurez e de 
capacidade para liderar políticas que trans-
formen a mellor. Queremos mudar o país co-
mo facemos nos concellos e nas Deputacións, 
nas que se nota a nosa política centrada nas 
persoas e no desenvolvemento do territorio. 
Non é sinxelo, porque nós non determinamos 
nin escollemos o "campo de xogo", vénnos 
dado e ten moitos condicionantes, trabas e 
límites, pero o noso papel é traballar dentro 
del cos obxectivos claros e tamén mostrar os 
seus límites para poder avanzar e superalos.  


