
Cal é o balanzo que fai o BNG 
desta nova etapa do PP no go-
berno municipal? 
Pois para nós os nacionalistas, 
este primeiro ano de goberno 
municipal de López non pode 
ser máis nefasto: estes ano pa-
garemos o dobre nos recibos da 
contribución, e un 140% máis o 
vindeiro. E con eses cartos, no 
canto de investilos en algo pro-
dutivo, o PP construirá un cam-
po de fútbol que ninguén nece-
sita e que non é prioritario para 
os veciños e veciñas da Estrada.  
López é o alcalde dos grandes 
anuncios e da parafernalia me-
diática, pero sen concretar nada. 
Por exemplo, anuncia a mellora 
da estrada Portela-Souto de 
Vea, pero non teñen cartos para 
acometer esa obra; anuncian 
un proxecto de dinamización da 
Praza de Abastos, pero non sa-
ben se van a poder facelo polos 

“O primeiro ano de López como alcalde é o 
140% da Contribución, fume e malgasto”  

www.bng-galiza.org
estrada@bng-galiza.org

        As “reformas” do 
Partido Popular son 
máis impostos, menos 
servizos e menos 
dereitos e malgasto 
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condicionantes técnicos e económi-
cos, que ten o proxecto. Resumindo, 
o primeiro ano de goberno do PP vai 
en consonancia á campaña electo-
ral que fixo nas municipais: grandes 
proxectos sobre o papel e nas ma-
quetas, pero nada máis, puro fume.

Como valoredes no BNG a elimina-
ción da bonificación do IBI? 

A eliminación da bonificación do 
35% nos recibos do IBI, vixente até 
2011, é unha traizón ao pobo da Es-
trada por dúas razóns. A primeira, 
porque na Estrada diga o que diga 
o Sr. López, hai un problema xene-
ralizado de sobrevaloración catastral 

que aínda non se solucionou por-
que non se aprobou o PXOM e 
non haberá até entón unha nova 
ponencia de valores; e segundo, 
porque moitos veciños e veciñas 
sacrificaron moito tempo das 
súas vidas para que se fixera 
xustiza, e só grazas ao apoio do 
BNG, tendo en fronte daquela, en 
2004, a PP  e PSOE, se puido 
aplicar esta bonificación, que se 
mantivo durante o pasado man-
dato no que o BNG participou do 
goberno municipal, pero chegou 
o PP e eliminouna.

Isto era algo previsíbel? 

Si, de feito, o BNG xa avisara 
durante os meses previos ás 
eleccións municipais e durante 
a propia campaña electoral, 
que se gañaba o PP, os veciños 
e veciñas iamos pagar máis 
impostos. E así foi!, e por 
partida dobre, porque como 
dixen antes, o PP de López 
eliminou a bonificación do IBI, 
pero o PP  de Rajoy incrementou 
o tipo impositivo do IBI, co cal 
este ano pagaremos o dobre que 
o ano pasado, e o vindeiro un 
140% máis que en 2011. Estas 
son as “reformas” do Partido 
Popular: máis impostos, menos 
servizos, menos dereitos e 
malgasto, construíndo campos 
de fútbol que non necesitamos 
ou dándolles cartos aos bancos.

Xosé Magariños, portavoz do Grupo Municipal do 
BNG da Estrada

Xosé Magariños, portavoz do Grupo Municipal do BNG da Estrada  
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Lamentabelmente así é! No mandato 
pasado, é dicir, durante o goberno 
onde o BNG tiña responsabilidades, 
si había unha vontade clara para 
aprobar o PXOM, polo menos pola 
parte que lle tocaba ao BNG, que non 
tiña esa área de responsabilidade no 
goberno municipal. Non obstante, 
e xa o dixemos no seu momento, o 
PP e López, desde que goberna na 
Xunta de Galiza, no canto de botar 
unha man para aprobalo canto an-
tes fixeron de todo para que isto non 
fora posíbel. É unha política ruín, que 
vai contra os intereses dos veciños 
e das veciñas.    Hai que ter en con-

ta que no rural levan coas licenzas 
paralizadas desde o ano 2002;  non 
temos solo industrial público; non se 

abriron novas rúas; non temos apar-
cadoiros; non temos zonas verdes.... 
Resumindo, non temos nada, e todo 
porque non temos PXOM.   Ademais, 
o PXOM é fundamental se queremos 
despegar economicamente, se que-
remos dotar o concello de servizos 
esenciais como un centro de día ou 
un  centro de saúde máis grande.    
Ademais, precisamos dun PXOM 
que conte coa opinión dos veciños 
e veciñas, que o coñezan todos e to-
das os implicados. Non é de recibo 
que o Alcalde estea un día tras outro 
falando de que ten un proxecto urba-

nístico para a Estrada e que ninguén 
o coñeza. Todo o mundo ten dereito 
a opinar sobre o pobo que quere, se 
quere ou non desprazar o campo de 
fútbol, onde quere que se fagan as 
zonas verdes, como se reorganizan 
as prazas públicas e un longo etcé-
tera. Este rexeitamento da participa-
ción veciñal demostra cal é a idea da 
participación cidadán que lle gusta 
ao PP. En definitiva, se queremos 
ser un concello de primeira división, 
necesitamos un PXOM, non necesi-
tamos un novo campo de fútbol.

Sen PXOM non hai licenzas no rural nin solo industrial, 
nin novas rúas, nin aparcadoiros nin zonas verdes 
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   En definitiva, se 
queremos ser un 

concello de primeira 
división, necesitamos un 
PXOM, non necesitamos un 
novo campo de fútbol. 

Á Cidade do Móbel tampouco se lle 
ven trazas
Á altura de marzo de 2009 a Cidade do Móbel quedábanlle 
exactamente tres meses de tramitación para que fora 
finalmente aprobada polo Consello da Xunta. Que pasou? 
Que o PP gañou as eleccións galegas e paralizou o 
proxecto e logo presenta outro recortándoo un 30%, e 
desde aquela nunca máis se soubo.    Para 2012, a cifra 
orzamentada polo goberno de Feijóo para este proxecto 
é ridícula e o PP votou en contra das emendas do BNG 
aos orzamentos da Xunta. Está claro que ao Partido 
Popular non lle interesa nada este proxecto, porque outra 
explicación non ten. E francamente, coa crise que hai, 
coas dificultades polas que está a pasar o sector do 
móbel e pola fama e tradición que ten A Estrada nesta 
industria, é lamentábel que non teñamos un polígono 
público especializado como a Cidade do Móbel. 

A lingua e cultura galegas 
tampouco saíron moi ben paradas 
neste último ano...
Certo! Neste aspecto, é dicir, na defensa da nosa lingua 
e a nosa cultura o alcalde segue a directrices do PP de 
Feijóo e a liña ideolóxica de Galicia Bilingüe. Por unha 
banda, rexeitaron calquera apoio ao Correlingua, un 
evento que pretende estender o uso do galego entre 
os rapaces e rapazas, ao mesmo tempo que unha 
reflexión sobre a situación do noso idioma. E por outro 
lado, incomprensibelmente, o alcalde opúxose a que se 
homenaxeara a Rosalía de Castro no 175 aniversario do 
seu nacemento, un clásico universal e poeta fundacional 
da literatura galega contemporánea. Cultura galega e 
PP nunca foron compatíbeis, mais están chegando a 
un extremo de auténtica fobia a todo o que arrecenda 
a galego. 
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Congreso dos Deputados

O BNG da Estrada quere que a Igrexa Católica pague 
o IBI como calquera veciño ou veciña 

Efectivamente, o BNG presen-
tou unha emenda de 8 millóns de 
euros para a Variante e 600.000 
para recuperar a Torre e o Pazo de 
Guimarei. O lóxico sería que o al-
calde presentara ou presionara ao 
PP para que estas emendas foran 
aprobadas. A fin de contas ambos 
os dous proxectos, o da Variante e 
o da recuperación da Torre de Gui-
marei, foron tamén promesas elec-
torais do agora Alcalde. Mais a rea-
lidade é que as emendas do BNG 
foron rexeitadas polo PP, a Variante 
terá que agardar, e xa levamos máis 

de 20 anos 
agardando por 
esta obra, e a 
Torre o Pazo de 
Guimarei se-
guirán ocultos 
nunha silveira. 
Por outro lado, 
a variante é 
unha obra que 
ten que ir aso-
ciada a autovía Santiago-A Estrada. 
Do contrario, os veciños e veciñas 
pregúntanse se acabará rematan-
do nas súas leiras. O PP pretende 

construír un vial a ningún sitio se 
non se leva a cabo a variante; por 
non falar do mal que se presenta 
o enlace co polígono industrial de 
Toedo. 

Segundo os cálculos que fixo o BNG da Estrada, a Igrexa 
Católica ten no noso concello preto de 400 inmóbeis entre 
igrexas, cemiterios, leiras, reitorais, etc. De tributar todo 
este patrimonio, Concello recadaría preto de 100.000 euros 
ao ano; mais, por mor dos acordos entre o Estado Espa-
ñol e a Igrexa Católica, estas propiedades eclesiástica non 
teñen repercusión algunha para o erario público municipal.  

No BNG sempre defendemos que a Igrexa Católica non po-
día quedar exenta de pagar impostos, mais entendemos que 
na situación actual, de grave crise económica, con conse-
cuencias que están a repercutir en toda a poboación que 
sofre recortes laborais, sociais e económicos, e que debe 

cumprir coas súas obrigas tributarias, resulta incomprensí-
bel que a Igrexa Católica teña o privilexio de non tributar á 
facenda pública ou municipal polo seu enorme patrimonio, 
ao tempo que percibe subvencións para a conservación e 
mantemento dos seus fondos patrimoniais. Neste sentido o 
BNG da Estrada presentou unha moción no Concello para 
que o pleno da corporación municipal demande do gober-
no do Estado un cambio nos acordos acadados coa Igrexa 
Católica tendente a que esta institución pague impostos 
como calquera outro cidadán ou cidadá, empresa ou enti-
dade. Esta exención de pagar impostos resulta tanto máis 
ou máis incomprensíbel no noso concello, cuxos veciños e 
veciñas terán que afrontar este ano unha suba moi impor-

tante no recibo da contribución (en 2012 o dobre 
e un 140% máis a respecto de 2011). Esta suba 
da contribución ten un culpábel político, o PP, que 
a nivel municipal eliminou a bonificación do IBI, 
e o goberno do PP e Mariano Rajoy no Estado 
incrementou o tipo impositivo do imposto.  

Se todos e todas temos que pagar impostos, é ló-
xico que a Igrexa Católica non pode quedar exenta 
desta obriga que temos todos os veciños e veci-
ñas da Estrada. Neste sentido o BNG agarda que 
todas as forzas políticas apoien esta iniciativa do 
BNG, e sexa referendado este apoio no pleno co-
rrespondente da corporación municipal. 
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Como contactar co BNG Nacional:
Sede Nacional. Avenida Rodríguez de Viguri. 16 baixo. 
15703 Santiago de Compostela. 981 555 850 
www.bng-galiza.org 
nacional@bng-galiza.org

Guillerme Vázquez denuncia que “o 
obxectivo do PP é privatizar a sanidade 
pública, creando un sistema para ricos 
e outro para os pobres”

O BNG chama á mobilización social 
contra uns recortes na sanidade pública 
anunciados polo goberno do PP que “ata-
can á parte máis feble da sociedade, e 
especialmente ás persoas pensionistas, 
que en Galiza teñen precisamente unhas 
pensións das máis baixas do Estado”. 

O portavoz nacional do BNG, Guillerme 
Vázquez, e a portavoz de Sanidade no 
Parlamento Galego, Ana Luisa Bouza, 
compareceron en rolda de prensa en 
Santiago de Compostela para amosar a 
oposición frontal do BNG a uns recortes 
na sanidade pública “que non van facer 
que pague máis o que máis ten, como 
minte o PP, senón que pagarán máis as 
persoas que teñan a mala sorte de enfer-
mar. É un imposto á enfermidade”. 

“A sanidade si que é sostíbel, pero quí-
tanlle diñeiro para adicarllo ao Exército 
ou á Igrexa”

Neste sentido, Ana Luisa Bouza subliñou 
que “o problema da sanidade pública 
non é de sustentabilidade, é de financia-
mento porque neste momento os gober-
nos do PP prefiren quitarlle diñeiro nos 

orzamentos públicos á 
sanidade para dedicarllo 
a outras cuestións como 
Exército, Casa Real ou á 
Igrexa”. 

Ademais, a deputada do 
BNG advertiu de que as 
medidas aprobadas polo 
Goberno do PP “en nin-
gún caso responden ao 
principio de que pague 
máis quen máis ten, 
pois a sanidade págase 

con impostos e é aí onde debe contribuír 
máis o que máis ten”. 

Pola contra, denunciou que “estas medi-
das constitúen un imposto á enfermidade 
e están dirixidas a que aumente o finan-
ciamento sanitario a través das persoas 
enfermas crónicas e xubiladas, o que 
converte ao sistema sanitario en máis 
desigual e máis inxusto”. 

Feijoo ten marxe para que as persoas 
xubildas galegas non teñan que pagar 
un problema que eles non xeraron

Por outra parte, Ana Luisa Bouza non 
dubidou en cualificar estas medidas de 
“un ataque ás competencias do goberno 
galego, pois o Goberno do Estado anun-
ciounas a través dunha nota de prensa e, 
posteriormente, convocou un Consello 
Interterritorial simplemente para repartir 
os recortes”, polo que demandou a Fei-
joo que “responda a esta inxerencia com-
petencial coa mesma contundencia que 
cando non estaba Rajoy no Goberno”. 

Pero ademais, a portavoz de Sanidade do 
BNG no Parlamento Galego lembrou que 
“en exercicio das súas competencias o 
Goberno Galego ten capacidade de des-
envolver eses recortes do Ministerio de 

Sanidade como máis lle interese e, polo 
tanto, agora está a pelota no tellado de 
Feijoo”. “Que vai facer con esa imposi-
ción? Vai aceptar sen rechistar que os 
xubilados e as xubiladas galegas teñan 
que financiar un problema que nin se xe-
rou aquí nin xeraron eles?”, preguntouse. 

“É o momento da mobilización social”

Ante estes recortes a parlamentaria na-
cionalista anunciou que “para o BNG é 
o momento da mobilización”. “A cidada-
nía -advertiu- non pode ficar de brazos 
cruzados ante este novo recorte que vai 
afectar ás capas sociais máis necesita-
das dunha sanidade gratuíta, universal e 
de calidade”. 

Neste sentido, anunciou que o BNG vai 
por en marcha unha campaña especí-
fica do que vai supor nas súas vidas e 
economías este novo recorte, “e tamén 
é o momento da mobilización a través 
das plataformas en defensa da sanidade 
pública”. 

Guillerme: “O obxectivo do PP é priva-
tizar a sanidade pública”

Pola súa parte, o portavoz nacional do 
BNG asegurou que “este ‘medicamenta-
zo’ pretende medir o grao de aceptación 
social, de resignación da xente fronte a 
esta decisión”. “Porque o obxectivo final 
do PP -advertiu-, e tamén dos mercados, 
é acabar co sistema sanitario público, 
fomentar o sistema privado e camiñar 
a un sistema dual, cun de beneficencia 
para a maioría, e outro para quen o poda 
pagar”. 

Ademais, Guillerme denunciou que “afec-
tará aínda máis negativamente a Galiza, 
porque contamos con maior número de 
pensionistas e con pensións máis baixas 
que a media estatal”. 

O BNG chama á mobilización social contra uns recortes en 
sanidade que “van contra a parte máis feble da sociedade”

Como contactar co BNG da Estrada:
Bloque Nacionalista Galego da Estrada 
Rúa Leicures, 14-1º 
36680 A Estrada 
Telf.: 618790646 
Correo: estrada@bng-galiza.org 
Web: http://bngdaestrada.wordpress.com


