
O BNG presentou alegacións 
aos proxectos de parque eólico 
de Carboeiro e de Pedra Quei-
mada e púxoas a disposición da 
veciñanza. Neste mes de agosto 
fará o mesmo coa liña de alta 
tensión que atravesará a parte 
sur de Arteixo desde Monte-
agudo a Morás. Estes tres pro-
xectos son unha preocupación 
para o BNG e a veciñanza. 

É evidente que todo o concello 
se encontra afectado por esta 
desorganización e depredación 
mais hai núcleos terribelmente 
afectados (Igrexario de Monte-
agudo, Freón, Santa Locaia, A 
Perillona, A Ibia, Corteo, O Mon-
te e As Barreiras). Unha amea-
za en Arteixo e arredores, ao 
que engadir o trazado de alta 
tensión que atravesaría o termo 
municipal. 

Galiza vese ameazada con máis 
de 200 proxectos de macropar-
ques eólicos de grande impacto 
que afectan a zonas de alto va-
lor ambiental. Ademais, está 
presente unha ameaza para o 
sector pesqueiro debido á ins-
talación de parques eólicos ma-
riños no litoral galego. O BNG 
de Arteixo presentou alega-

O BNG solicita a    
apertura do rexistro 
sen cita previa 
O BNG demandou do alcalde 
que se restauren todos os ser-
vizos públicos sen cita previa, 
coma antes da pandemia. En 
concreto, que se abra en hora-
rio normal o rexistro público. 

“Non é normal que a xente pa-
ra rexistrar documentación 
presencial se teña que despra-
zar até a cidade da Coruña ou 
Carballo, tendo rexistros no 
propio concello”, comenta o 
portavoz, Xurxo Couto.   

cións aos eólicos mariños que 
afectarían a zona costeira de 
Suevos, Sabón e O Rañal, po-
dendo afectar gravemente á 
praia de Alba.  

O PP promove un bóom eólico 
especulativo e depredador, ao 
servizo das empresas, que 
non respecta o territorio e vai 
en contra da xente do rural. O 
PSOE non fai nada. Para o 
BNG  a eólica ten cabida en 
Galiza mais non así, senón 
cun modelo respectuoso co 
medio ambiente e coa xente, 
poñendo a enerxía ao servizo 
do país. 
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O BNG LOITA CONTRA OS PARQUES EÓLICOS 
E LIÑAS DE ALTA TENSIÓN 

Eólicos si, pero non así.  O PP promove un bóom especulativo e depredador EN
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Xurxo Couto, portavoz do BNG en Arteixo 



Ao longo desta primeira metade do ano o tra-
ballo do BNG na institución municipal foi 
constante. Foron moitas as iniciativas que se 
presentaron para mellorar a vida da veciñanza 
de Arteixo. 

O BNG denunciou o estado de abandono de 
Meicende, a falta de limpeza viaria (rúa Barce-
lona), e de iluminación (rúa Touriñán) así co-
mo a necesidade de beirarrúas nas rúas Code-
seira e na contorna, en lugares como Monti-
llos, Sobrado ou Borroa. 

O BNG solicitou arranxar as deficiencias de-
tectadas nas pistas deportivas do barrio de La-
radas e dotar a Vilarrodís dunha adecuada zo-
na deportiva e de lecer.  Tamén pediu rematar 
de xeito urxente o parque das rúas Uruguay e 
República Dominicana en Arteixo así como a 
mellora da contorna. 

 

 

 

 

 

 

Así mesmo, denunciou o estado de abandono 
da contorna da rúa Francisca Herrera Garrido 
de Oseiro. A falta de coidado dunha das zonas 
máis habitadas do municipio é total. 

2022: Medio ano de reivindicacións e logros traba-
llando para a veciñanza para mellorar Arteixo 

O BNG resalta a falta de madeira nos bancos, 
papeleiras oxidadas, así como as fontes, que 
son un perigo por se unha persoa se corta. Ade-
mais, é evidente a falta de limpeza, o estado 
ruinoso dos asfaltados, desaugues cheos de 
area e tupidos así como tubos de augas e conta-
dores á vista.  

O goberno do PP ten responsabi-

lidades e non as asume! 

Preocupados pola integración social, os nacio-
nalistas pediron unha correcta sinalización das 
zonas de aparcamento para persoas con diver-
sidade funcional nos aparcamentos das praias. 

 

 

 

 

 

 

 

Atendendo as demandas da veciñanza, o BNG 
reclamou un cambio nas urxencias de Arteixo. 
O centro de saúde non pode ter a porta de ur-
xencias pechada e que as persoas doentes te-
ñan que contar os seus problemas a través dun 
teléfono diante doutra xente.  

O BNG demandou do alcalde que habilite un te-
léfono de atención gratuíto para o conxunto da 
cidadanía.  

Coincidindo co final do curso escolar, coñece-
mos que 150 nenos e nenas poderían quedar 
sen servizo de comedor no colexio Ponte dos 
Brozos. O BNG esixiu ao goberno local unha so-
lución para os pais e nais afectados. 



Encontros parroquiais co BNG 

Os portavoz municiapl do BNG, Xurxo Couto, e 
o concelleiro, Raúl Iglesias, celebraron xuntan-
zas en diferentes parroquias para coñecer as 
inquietudes e necesidades da veciñanza e tras-
ladar alternativas ao goberno municipal. 

O Rañal 
A cuestión que máis preocupa no Rañal é a so-
lución ao aparcamento de camións do polí-
gono. O habilitado en Morás aínda non está 
operativo e non se sabe cando estará. Outros 
temas son a seguridade cos "botellóns", que se 
fan na zona e que supoñen o paso de coches a 
moita velocidade; o vertido de residuos porque 
a depuradora non funciona ben; o cheiro das 
plantas químicas do polígono, que afecta ás co-
lleitas e provoca contaminación; así como a 
falta de beirarrúas na Avenida da Moda (un re-
clamo xa histórico do BNG).  

Oseiro 
Cómpre mellorar a seguridade na AC-415 á al-
tura de Oseiro, cun paso de peóns á altura da 
travesía de Oseiro ou nas súas inmediacións, 
coa colocación de bandas en altura na rúa da 
Viña para reducir a velocidade dos vehículos 
na curva. Ademais refacer e cambiar algúns 
pintados para mellorar a seguridade viaria, así 
como os accesos e saídas das casas e garaxes. 
Ademais, a veciñanza e o BNG reclaman a 
apertura e programación de actividades no 
Centro Social de San Tirso. Un local novo ao 
que non se pode acceder. Isto coincide coa pro-
posta do BNG de activar os centros sociais e 
dotalos de persoal dinamizador. 

Loureda 

O BNG comprometeuse a presentar unha ini-
ciativa para que a liña de alta tensión desde 
Monteagudo até o polígono de Morás non atra-
vese a parroquia. Informóuselle á veciñanza da 
proposta do BNG de que o goberno local sub-
vencione a colocación de paneis solares e foto-
voltaica. Outro compromiso do BNG é solicitar 
no Concello zonas de xogos infantís e deporti-
vas na parroquia. Como tamén demandar a co-
locación de contedores de reciclaxe. 

Meicende 
Nesta parroquia, o BNG comprometeuse a de-
mandar do alcalde e do goberno municipal so-
lucións para limpeza viaria e o control dos 
descampados que atraen ratas e xabaríns, che-
gando ás rúas e proximidades do colexio, nas 
zonas do Petón e As Eiras.  

Ademais de reclamar beirarrúas e melloras de 
seguridade nas rúas Codeseira e Montillos. Na 
xuntanza falouse de promover, nunha zona 
tan castigada como Meicende, zonas verdes e 
de lecer tan descoidadas como a Praza da 
Constitución. Outra reclamación é evitar o trá-
fico pesado e perigoso ao paso por Meicende. 
O deputado do BNG en Madrid, Néstor Rego, xa 
o solicitou nos orzamentos do Estado. 

Finalmente, outro compromiso do BNG foi so-
licitar solucións e medidas aos cheiros reite-
rados da refinaría.  

Mercedes Queixas, deputada do BNG, e Raúl Iglesias e Xurxo 

Couto, concelleiros do BNG en Arteixo 



facebook.com/bngarteixo 

O momento político e social está marcado pola 
crise da inflación de prezos. 

Si, é tremendo. Desde o goberno español botan 
a culpa á guerra de Ucraína mais os datos in-
dican que non é así: ese é un factor máis, pero 
o problema xa viña de antes. A inflación está 
desbocada e provoca empobrecemento social. 
E vemos que Sánchez defende, neste contexto, 
máis gasto militar e máis sancións a Rusia, 
que se demostraron ineficaces e cuxas conse-
cuencias pagamos a poboación da Unión Eu-
ropea. É absurdo.  

O BNG está a ser moi crítico coas últimas ac-
tuacións do Goberno español. 

Non nos deixa outra opción. Nós somos unha 
forza política seria e temos un criterio: gober-
ne quen goberne, imos defender e poñer por 
diante os intereses do pobo galego. Cando un 
goberno incumpre ou discrimina a Galiza, se-
xa da cor que sexa, imos denuncialo. Por outro 
lado, declaracións como a do presidente Sán-
chez co tema de Melilla son lamentábeis. 
Preocúpame ver como o goberno PSOE-
Podemos está a desmobilizar e desilusionar o 
voto progresista no Estado e poñéndolle a al-
fombra vermella á dereita.  

O BNG está a defender na rúa e nas institu-
cións medidas contra a crise. 

Nós temos moi claro que é urxente axudar ás 
familias, ás pequenas empresas, ás persoas 
autónomas. E para axudalas non serven par-
ches de 200 € nin baixadas de 20 céntimos nos 
carburantes.  
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@bngarteixo 
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Ana Pontón: "É urxente axudar de verdade ás            
familias, ás pequenas empresas, á economía real” 

A situación socioeconómica é preocupante e 
fai falta conciliar medidas urxentes de 
conxuntura con medidas estruturais, de fon-
do. En Galiza, ademais, xúntase a suba de pre-
zos coas consecuencias do problema princi-
pal que temos: o espolio económico dos nosos 
recursos. Temos que facernos valer e ser do-
nos, como país, dos nosos recursos para po-
ñelos ao noso favor.  

Mudou algo coa entrada de Rueda como pre-
sidente galego? 

Nas políticas da Xunta, nada. É puro conti-
nuísmo: cero competencias novas para Gali-
za, cero peso político no Estado, cero defensa 
dos intereses galegos. E na súa acción, máis 
desmantelamento dos servizos públicos 
(especialmente na sanidade) e máis propa-
ganda na CRTVG ao servizo do PP. O que mu-
dou en Galiza é que o cambio político, lidera-
do polo BNG, está máis cerca.  

CONTACTA! 
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