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A candidatura do BNG
mantén un equilibrio entre
renovación e experiencia
e está formada por xente
experta que coñece os
problemas da Estrada e as
solucións que precisa
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Xosé Magariños será o candidato do BNG
ás eleccións municipais de 2011
O pasado 29 de maio a Asemblea Local do BNG da Estrada ratificou sen
ningún voto en contra os primeiros
cinco candidatos da lista do BNG
ás Eleccións Municipais de 2011.
Esta primeira parte da lista mantén
un equilibrio entre a renovación e a
experiencia políticas. Todos eles contan cunha recoñecida experiencia organizativa e cun amplo coñecemento
dos problemas da Estrada, e serán
pezas clave no futuro goberno municipal liderado polo BNG.
O cabeza de lista será Xosé Magariños Maceiras, que naceu en Vinseiro
hai 41 anos. É licenciado en Enxeñería Técnica Forestal e traballa de
profesor no IES Losada Diéguez da
Estrada. Foi Vicepresidente da Sociedade Deportiva Río Ulla, razón pola
que o ano pasado o Concello da Estrada o premiou co Salmón de Ouro a
proposta desta Sociedade Deportiva.
Magariños foi tamén Responsábel
Local do BNG durante varios anos, e
actualmente é membro do Consello
Local.
A lista do BNG contará tamén coa

Manuel Reices, Mar Blanco, Xosé Magariños, Maribel Ruíz e Constantino Regueira

experiencia política de Maribel Ruíz
Ferro, actual Concelleira de Facenda;
de Mar Blanco Casais, da Estrada,
licenciada en Ciencias Políticas e
vicerresponsábel local do BNG; de
Manuel Reices, de Couso, estudante moi vinculado ao asociacionismo
estradense, concretamente á Asociación A Xesteira da que é un dos
seus principais activos; e de Tino
Regueira, mestre no colexio público
de Figueroa, e que é un dos membros máis destacados da plataforma
cidadá Queremos Galego da Estrada
e que tamén formou parte da directi-

va que consolidou o Club Badminton
Estradense como institución deportiva do noso concello.
Estes serán os alicerces dunha lista
que se completará a finais de ano
con veciños e veciñas claramente
vinculados ao proxecto nacionalista,
e cunha ampla experiencia política e
coñecemento dos problemas da Estrada, que serán os principais valores
desta candidatura. En definitiva un
candidatura de xente capacitada e
ilusionada por mellorar A Estrada coa
axuda de todos os veciños e veciñas
do noso concello.
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Venres 23 de xullo, ás 9 da noite no
Teatro Principal. Acto público no que
intervirán Raquel López Doce (Primeira
Tenente de Alcalde), Gonzalo Constenla
(membro da Executiva Nacional do
BNG) e Xosé Magariños (Candidato do
BNG á Alcaldía da Estrada).

actualidade

O PXOM non pode agardar máis
Unha das razóns fundamentais polas
que o BNG decidiu formar parte do Goberno Municipal foi a necesidade imperiosa de dotar o noso concello dun
Plan Xeral de Ordenación Municipal
(PXOM). De feito, calquera que analice
o acordo de goberno asinado, comprobará que na meirande parte do texto
trázanse as liñas mestras do PXOM,
que está nos últimos trámites antes da
súa aprobación definitiva por parte da
Xunta de Galiza.
Se ben é certo que este non é o PXOM
que aprobaría o BNG de contar coa
maioría suficiente, fixemos achegas
que, en liñas xerais, se recollen no documento. Así por exemplo, abriranse
novas rúas (circunvalacións norte e
sur e conexión da rúa do Matadoiro con
esta última); haberá máis zonas verdes; tamén se ampliarán as zonas de
aparcamento (no contorno da feira, no
futuro Centro de Saúde, detrás do Teatro Principal e preto do Colexio Pérez
Viondi) ou garántese, que no rural todo

aquel que teña previsto edificar
poida facelo grazas aos compromisos de edificación propostos
polo BNG. Outra das cuestións
que se introduciron no acordo
de goberno como importantes e
que se contemplan dentro deste
PXOM é a dotación de solo para
o Centro de Día, a ampliación do
Pérez Viondi, os Xulgados ou o
novo Centro de Saúde. Alén disto, ampliar o solo industrial público tamén foi
unha das prioridades que o BNG insistiu en introducir dentro do plan xeral.
Como dixemos anteriormente, o PXOM
atópase nos últimos trámites antes da
súa aprobación definitiva pola Xunta de
Galiza, e será o primeiro documento
de ordenación municipal que teña A
Estrada na etapa democrática. Malia
todo, o PP tentará por todos os medios
entorpecer a súa aprobación, de adiala
máis aínda, cando xa leva un notábel
atraso a respecto das previsións feitas
polo goberno municipal. En definitiva,

A Concellaría de Medio
Rural e Turismo vén de
aprobar obras no rural
por 236.000 euros

Vista do casco urbano da Estrada

o Partido Popular quere sacar proveito
electoral do PXOM, mesmo prexudicando aos veciños e veciñas da Estrada, que é o que leva facendo este
partido nos últimos 20 anos.
Como dixemos, A Estrada non pode
agardar máis. Despois do verán o noso
concello ten que ter un Plan Xeral que
dea seguridade xurídica a toda persoa
que queira edificar, e para iniciar todos
aqueles proxectos adiados desde a paralización das licenzas na vila e sobre
todo no rural, que están lastrando a
economía da noso concello. En definitiva, o PXOM non pode agardar máis.

Pavimentacións de viais
rurais

Entre a mellora dos viais podemos atopar a pavimentación de camiños en Sar de
Abaixo, na parroquia de Santeles, nos Vilas (Rubín) e na
Devesa (Moreira). Ademais,
repararase o camiño agrícola

que vai de Curantes Novo á
Nogueira, ou de Santa Mariña
de Barcala a Trasande; e tamén se levará a cabo o formigonado dunha pista no lugar
da Mouteira (Berres).

Canalizacións e formigonados
Pista recentemente asfaltada en San Miguel de Castro

A partires deste mes a Concellaría de Medio Rural e
Turismo, que dirixe a nacionalista Raquel López Doce,
realizará unha serie de obras e melloras en viais e canalizacións no rural do noso concello. O custe destas
obras, financiadas con fondos propios, ascenden a
un total de 236.635 euros, e enmárcanse dentro do
planeamento que se ten marcado esta concellaría
para mellorar as infraestruturas do noso rural.
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Outras obras que levará a
cabo a Concellaría de Medio
Rural é a reposición do formigonado do lugar de Enviande,
en Souto, que se atopa en
moi mal estado, así como
tamén en Santa Mariña de
Barcala. Igualmente, no lugar
de Fragoso, na parroquia de

Vinseiro, realizaranse melloras na canalización. Estas
melloras nas canalizacións
beneficiarán así mesmo aos
lugares do Regueiro, Arnois,
e a Torre Vella, Guimarei, e a
Riamonde, Lamas; así como
a Valcárceles, na parroquia
de San Xurxo de Vea.

actualidade

Auga de Vida, recuperando as nosas fontes e lavadoiros
Se Galiza é a terra dos mil ríos,
A Estrada é a terra das mil fontes e lavadoiros. En cada lugar
hai cando menos unha fonte e
un lavadoiro que forman parte
do noso patrimonio histórico e
artístico. Até agora boa parte
destas construcións atopábanse
nunhas condicións lamentábeis,
froito do desleixo de gobernos
anteriores e tamén do progreso,
que deixou de lado estes elementos do patrimonio arquitectónico común feitos cos cartos
e co esforzo de moitos veciños
e veciñas.
A Concellaría de Medio Rural e
Turismo elaborou un catálogo de
fontes e lavadoiros, e iniciou o
proxecto Auga de Vida para que
o seu uso fora posíbel novamente. Dentro deste proxecto, realizáronse 30 actuacións, rehabilitáronse a fonte e os lavadoiros
de Leicures, en pleno casco
urbano da vila da Estrada; a do
lugar de Barco na parroquia de
Couso; o lavadoiro e a Fonte Vella de Enviande en Souto; a Fonte
do Viso en Lagartóns; a Fonte
de Sar de Abaixo en Santeles; a
fonte e lavadoiro das Quintas en
Barcala; a de Chaín na parroquia
de Frades... Son algunhas das
fontes e lavadoiros que entraron
no proxecto e que supuxo un investimento duns 90.000 euros.
Dentro dese proxecto tamén se
elaborou o documental “Auga
de Vida. Costumes e Historias
Cotiás”, cuxos dereitos foron
cedidos ao Consello da Cultura
Galega, e no que se recollen testemuñas de varias veciñas que
relatan os moitos usos e oficios
vinculados á auga, maioritariamente femininos, que dan conta
da importancia deste recurso
tan abondoso no noso concello e que
lle permitiu encabezar o desenvolve-

mento socio-económico noutrora, así
como do uso que se facía destes elementos arquitectónicos que a Conce-

llaría de Medio Rural e Turismo vén
de recuperar para o gozo de todos e
todas.
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Guillerme chama a rebelarse contra a ditadura dos
mercados e as políticas de dereitas dos gobernos
Zapatero e Feijóo
téntico golpe de Estado do
capital financeiro especulativo contra as democracias,
contra as maiorías sociais
e, polo tanto, a imposición
directa do que xa se chama
ditadura dos mercados”,
destacou.

O portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez, sinalou que “as saídas
que se lle pretenden dar a esta crise
están dirixidas a recortar os dereitos
salariais e sociais, sen que se poña
ningunha medida para corrixir as
causas desta crise: a especulación
financeira a nivel internacional”.
O déficit público no Estado non é
consecuencia do gasto social, menor
cá media dos Estados máis desenvolvidos da UE, senón da aplicación
das políticas neoliberais e dos regalos fiscais ás clases privilexiadas.
“Estamos nunha situación tan preocupante que definimos como un au-

Como contactar co BNG da Estrada:
Rúa Xusto Martínez, 12-1º C
36680 A Estrada
Tlf/Fax: 986590002
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A redución dos salarios dos funcionarios, a conxelación das pensións,
a eliminación de dereitos dos dependentes e os retallos no investimento
en infraestruturas teñen como obxectivo que o Estado aforre no gasto social para poder pagar os empréstitos
á banca europea e os fondos de capital risco norteamericano.
O axuste será brutal para Galiza
Son medidas letais para Galiza, porque no noso País temos salarios e
pensións máis baixas e polo noso
atraso histórico en infraestruturas.
Case 20 anos despois da inauguración do AVE Madrid-Sevilla, o Estado español aínda non rematou a
conexión de Galiza coa Meseta nin o
Eixo Atlántico.

Hai alternativa: construamos a
esperanza
É posíbel unha saída xusta á crise,
cando a economía produtiva se impoña á especulativa, cando unha
reforma fiscal progresista grave a
economía do pelotazo e as grandes
fortunas, cando mude a fondo o sistema financeiro, para que a banca
volva dar créditos a particulares e
empresas.
Construír a esperanza é traballar por
políticas nacionalistas e progresistas,
fronte ao proxecto neoliberal que defenden os gobernos Feijóo e Zapatero.
Mentres o BNG defende os intereses
da inmensa maioría da xente, PP e
PSOE traballan para que unha minoría
manteña os seus privilexios. Estamos
certos de que o pobo galego tomará
nota e actuará en consecuencia.

Descarga o folleto
“Unha saída xusta á
crise é posíbel”
en:
www.bng-galiza.org
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Para o líder do BNG, “a economía ten
que estar ao servizo da xente e non
ao servizo dos especuladores e das
grandes fortunas”. Guillerme Vázquez
chama a rebelarse contra a ditadura
dos mercados e as políticas de dereitas dos gobernos Zapatero e Feijóo.

A política de dereita de Zapatero no plano fiscal, como
a eliminación do imposto de
patrimonio e a rebaixa do
tipo máximo do IRPF, combinada coa inxusta suba do
IVE, desarmou fiscalmente
o Estado e o acabou colocando en mans dos prestamistas privados internacionais, os chamados
mercados.

Diante deste panorama, “o BNG trata de difundir a súa alternativa, unha
posibilidade distinta de saída á crise
económica e, polo tanto, é necesario
para iso a rebelión social”, dixo Guillerme Vázquez. “Hai que rebelarse
ante unhas medidas que nos retrotraen a principios do século pasado
se se lles deixa seguir para adiante”,
indicou.

