
O BNG de Arteixo advirte de 
que é preciso desconfinar a sa-
nidade pública e reactivar a 
atención presencial con máis 
persoal, máis información e 
máis accesibilidade. Así, levou 
ao pleno de outubro unha mo-
ción para instar á Xunta de Ga-
liza a reactivar a asistencia sa-
nitaria. O BNG demanda que a 
Xunta realice de inmediato to-
das as accións precisas para 
activar a atención presencial 
en Atención Primaria , así como 
axilizar as citas por todas as 
vías posíbeis. 

En relación á situación en Ar-
teixo, o BNG esixe estabilizar o 
cadro de persoal que desenvol-
ve o seu traballo nos centros de 
saúde do concello, como pri-
meiro paso a un maior coñece-
mento da súa poboación e pa-
cientes.  

Tamén reitera a incorporación 
das quendas de tarde no con-
sultorio de Meicende e no cen-
tro de saúde de Vilarrodís para 
conseguir que a poboación non 
se concentre nas quendas de 
mañá, co obxectivo de dividir a 
atención primaria para paliar 
os efectos que está a sufrir o 

Moción de mobilidade urbana  

O pleno de outubro aprobou 
por unanimidade a moción do 
BNG sobre mobilidade urbana. 
Todos os grupos destacaron o 
ambicioso e completo docu-
mento, cuxas accións levarían 
a un Arteixo ideal para vivir. 
As propostas do BNG ao Plan 
de Mobilidade Urbana Sostíbel 
(PMUS) estabelecen como 
prioritaria a mobilidade peo-
nil; rutas peonís seguras cara 
aos polígonos; deseño dun 
“metrominuto”; carrís bici e 
préstamo de bicicletas; relegar 
nas vías onde sexa posíbel os 
vehículos motorizados e esta-
belecemento de aparcamentos 
alternativos. 

concello de Arteixo pola co-
vid-19. 

O BNG quere tamén a incor-
poración de persoal sanitario 
ao servizo de urxencias do 
PAC de Arteixo, a incorpora-
ción dunha persoa pediatra 
por cada centro da localidade, 
doutra persoa fisioterapeuta 
para Meicende e outra para 
Arteixo Centro, unha matrona 
e unha consulta de odontolo-
xía para Vilarrodís e unha de 
radioloxía para Arteixo. 

En definitiva, o BNG está mo-
bilizado para a mellora da sa-
nidade pública en Arteixo, ad-
vertindo de que a covid-19 
non pode ser unha escusa pa-
ra privatizar a sanidade. 
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O BNG esixe que a Xunta de Galiza 
mellore a sanidade en Arteixo 

Aprobada por unanimidade a moción do BNG para a reactivación sanitaria 



Este foi un ano difícil, marcado pola pandemia da covid-19, que non impediu o traballo constante 
do BNG na institución municipal. Foron moitas as iniciativas que se lle presentaron ao alcalde e 
goberno municipal, desde cuestións de carácter local a demandas diante da Xunta de Galiza para 
mellorar Arteixo e a vida dos seus habitantes. 

Entre elas, demandar que o Servizo de Axuda no Fogar sexa municipalizado para mellorar a aten-
ción ás persoas maiores e non deixalo en mans de empresas privadas. Tamén levar a cabo un 
plan de prevención de ludopatías e outras adicións semellantes. 

Con carácter comarcal reivindicamos a creación da Área Metropolitana. E diante da Xunta de Ga-
liza, a elaboración dun Plan Galego de Reactivación Económica. 

Levamos á Casa do Concello iniciativas que nos trasladou a veciñanza para que o alcalde e gober-
no local resolvan problemas de acondicionamento de camiños, beirarrúas ou melloras na recolli-
da do lixo en Figueiroa; obras en Oseiro e rehabilitación da Fonte do Abade; incrementar as pra-
zas de aparcamento, beirarrúas e reordenación do tráfico na Groufa e no Alto de Arteixo; retirar 
unha estrutura na praza Mestre Cándido.; obras na Eiras e resolver as deficiencias no saneamen-
to que provocan inundacións de casas. 

Tamén trasladamos as preocupacións da veciñanza pola pésima calidade da auga en Arteixo e do 
problema causado pola administración municipal ao enviar os recibos con apremio., así como os 
vertidos en Santaia ou a mellora da zona de xogos da praza do Santuario de Pastoriza e o control 
de velocidade ou a demanda do mantemento dos paseos fluviais e marítimo. Trasladamos, ade-
mais, as queixas do colectivo escolar pola caótica volta ao 'cole' pola inacción do alcalde, o retraso 
no pago de axudas escolares (transporte, comedor, bolsas) e pola xestión da Escola Infantil muni-
cipal que padece unha prórroga irregular a unha empresa privada. 

Un ano difícil, traballando coa vista na veciñanza co 
empeño de mellorar Arteixo 

Diante  da crise provocada pola covid-19, o BNG achegou as súas propostas e demandas ao gober-
no local de Arteixo para arbitrar, entre outras, as medidas necesarias para que as persoas traba-
lladoras do Servizo de Axuda a Domicilio tivesen o material preciso para garantir a prestación do 
servizo con total seguridade e reforzar os servizos sociais.  

Tamén medidas de protección para as persoas en risco de exclusión social; para asegurar que as 
nenas e nenos que ían a madrugadores estiveran atendidos polo Concello. Así mesmo, pedimos 
activar axudas a persoas con problemas para mercar alimentos e medicamentos e incrementar as 
medidas de protección nas residencias de maiores. Na volta ao colexio, demandamos o reforzo do 
persoal de limpeza, organizar a volta con horarios graduais. Ademais, pedimos a dotación de me-
dios a familias que tivesen dificultades para ter equipamento informático e conexión a internet. 

As iniciativas do BNG fronte á covid-19 chegan        
tamén a Arteixo  



“Unha sanidade pública forte lévanos a ter mellor saúde” 

Representa unha grande responsabilidade e á 
vez unha agradábel experiencia poder com-
partir a representación das veciñas e veciños 
de Arteixo nunha corporación municipal que 
é de toda a veciñanza. O que nos toca facer é 
un labor de control do goberno, e nese labor 
de ser a alternativa de goberno ao PP puxe-
mos e seguiremos a poñer todo o noso esfor-
zo e traballo. 

Dende o inicio as nosas actuacións quedaron 
centradas en poñer todo o esforzo común en 
afrontar do mellor xeito posíbel esta pande-
mia e atender, cos medios dun concello, todas 
as situacións que afectaron ás nosas veciñas 
e veciños. 

Desenvolvemos un traballo constante, tal e 
como reflexa este boletín, fronte á inacción 
do PP. Subliñaría un feito que resume a lña de 
actuación do PP: Presenta o Partido Popular 
unha moción que lle envían de Madrid, recla-
mando a liquidación definitiva  da 

Neste ano, o BNG de Arteixo alegou con emendas 
aos orzamentos Estado para crear riqueza no no-
so concello e que se investise o 1,5% cultural, aín-
da que o Concello non fixese os deberes e non o 
pedise, perdendo así moitos millóns. 

Finalmente, esiximos que o goberno local atenda 
e axude ás entidades culturais do noso concello 
permitíndolles que estas soliciten as axudas de 
eventos culturais feitos no ano 2020. A cultura é 
un dereito! 

Este 2020 foi un ano para reflexionar en can-
to á saúde e á sanidade. Todo vai unido, can-
ta máis sanidade, máis saúde teremos. Este 
2020 a covid-19 obrigounos a ser máis acti-
vos e leva mos iniciativas a todas as institu-
cións, Parlamento galego ou Concello de Ar-
teixo, pedindo cubrir as baixas e ausencias 
en medicina xeral e enfermaría, mais tamén 
axilizar as citas (telefónica e por internet) e 
a atención presencial, entre outras actua-
cións de mellora en canto ao persoal ou a 
medios que faltan nos nosos centros de saú-
de. E logramos a unanimidade de todos os 
grupos no pleno da corporación municipal 
de Arteixo ao redor da iniciativa do BNG pa-
ra solucionar os problemas que afectan á sa-
nidade pública.  

Participación dos Ingresos do Estado, e o BNG 
pon en evidencia que, debido ao propio PP 
(Montoro), se se levara a cabo, Arteixo tería que 
devolver preto de 200.000 euros, polo que ao PP, 
diante da vergoña, non lle quedou outra que reti-
rar a moción. Resumindo, o BNG sempre defen-
derá os intereses da veciñanza de Arteixo e de 
Galiza, mentres outros miran polos seus intere-
ses partidistas e supeditados a Madrid. 

E finalmente, cómpre mencionar que entende-
mos que, diante de situacións coma esta, o esfor-
zo ten que ser común entre todos e todas tal e 
como fixemos nas xuntanzas da Comisión Covid 
de Arteixo.   

Xurxo Couto, portavoz municipal do BNG 

“Pola boca morre o peixe: a fuxida do PP fronte ao BNG” 

Raúl Fernández, concelleiro do BNG en Arteixo 
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Como valora o BNG o escenario que se está a 
producir pola segunda vaga da COVID-19? 

Observamos con moita preocupación as con-
secuencias na vida, na saúde e na economía 
que está a ter. É obvio que as cousas non se fi-
xeron ben nin polo Goberno central nin pola 
Xunta. Especialmente grave está a ser a pasi-
vidade e neglixencia da Xunta de Feijóo, máis 
preocupada no politiqueo e no proveito políti-
co que en tomar medidas serias de apoio aos 
sectores económicos e á sanidade pública, á 
que por certo está desmantelando.  

Neste contexto, o Goberno central presentou 
os seus orzamentos, e o BNG votou en contra.  

Efectivamente. Gustaríanos poder ter votado a 
favor, porque iso querería dicir que serían uns 
orzamentos positivos para Galiza, mais infe-
lizmente son todo o contrario. Uns orzamen-
tos que discriminan Galiza e as necesidades 
da sociedade galega. Mentres sube de forma 
moi importante o investimento noutros terri-
torios, en Galiza baixa un 12 %.  Nós advertímo-
lo desde o primeiro día: o noso voto ía depen-
der unicamente da defensa dos intereses de 
Galiza. Se o Goberno central non cumpría con 
Galiza, o BNG non apoiaría uns orzamentos 
que fosen discriminatorios para o noso país. E 
iso foi o que pasou. Especialmente lamentábel 
foi o espectáculo de ver ás caras do PSdG e Po-
demos atacando ao BNG, seguramente por ma-
la conciencia, porque sabían que o noso voto 
os deixaba en evidencia. PSOE e Podemos es-
tán a realizar unha fraude á sociedade galega 
terán que explicarlle aos galegos e galegas por 
que discriminan a Galiza.  
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Ana Pontón: “Hai que poñer as persoas no centro e 
rescatar á sociedade das consecuencias da covid” 

E como valora os primeiros meses do novo 
Goberno Feijóo.  

Na liña do esperado. Feijóo non ten proxecto 
para Galiza, o seu proxecto é estar no poder, 
da forma que sexa. Pode dicir hoxe unha cou-
sa e mañá a contraria, e apóiase nun control 
férreo dos medios de comunicación, coa 
CRTVG convertida no seu aparato de propa-
ganda. Con todo, nos feitos, nas decisións, en 
todos os grandes temas Feijóo traizoa os inte-
reses da sociedade galega e traballa en favor 
dos intereses de Madrid, das grandes empre-
sas, porque ao final a súa ambición é esa: Ma-
drid. Vémolo nos usos e políticas da enerxía, 
nas comunicacións e infraestruturas, na re-
baixa do autogoberno, no desmantelamento 
da sanidade e da educación... No BNG imos 
estar construíndo, desde xa, a alternativa de 
goberno que lidere a posta en marcha dunha 
nova Galiza, dun país que avance sen condi-
cionantes e aproveitando o seu talento, capa-
cidade, recursos, en favor da maioría. 


