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ESTRATEXIA  DO  BNG  PARA  TRANSFORMAR  O  CONCELLO  DA
ESTRADA COAS IDEAS CLARAS

PROPOSTAS  PARA  PÓR  O  CONCELLO  COMO  MOTOR  ECONÓMICO  E
FORNECEDOR DE SERVIZOS PÚBLICOS PARA MELLORAR A CALIDADE
DE VIDA 

Pretendemos concretar no programa os elementos para facer do Concello un motor
da economía local que favoreza o emprego e o investimento ao mesmo tempo que
fortaleceremos e  ampliaremos os  servizos  sociais  e  as  políticas  activas  que  nos
permitan  construír  un  concello  máis  xusto,  igualitario  e  incluínte.  Para  iso
trataremos ademais dos eixos básicos das actuacións en economía e urbanismo ou
en  servizos  sociais,  outras  políticas  sectoriais  que  complementen  as  medidas
transversais  para  cumprir  o  noso  obxectivo  dun  goberno  municipal  útil  para  o
beneficio da maioría das veciñas e veciños da Estrada. 

Isto enmarcámolo desde a perspectiva nacionalista que supón a aposta polo noso, o
apoio  ás  vantaxes  comparativas  das  que  dispón  a  nosa  Terra  e  un  modelo
autocentrado e sustentábel que desenvolva os nosos potenciais económicos. Ao que
engadimos a nosa posición de esquerdas a prol de eliminar as desigualdades e as
inxustizas sociais cun programa que facilite o acceso ao benestar e inclusión a toda
a poboación.

Xa que logo, o BNG defende un proxecto político e económico alternativo, baseado na
intervención pública na economía a prol do traballo produtivo e no fortalecemento
dos servizos públicos e sociais, como medio para acadar o medre económico do noso
concello,  tendo  como  obxectivo  a  recuperación  do  emprego  e  a  corrección  das
desigualdades sociais que se concretan nas seguintes medidas de carácter sectorial:

1.- FACENDA:

Todas as administracións públicas,  incluídos os concellos,  obteñen o diñeiro que
gastan  das  achegas  que  reciben  da   cidadanía,  vía  impostos  e  taxas,  é  dicir,
administran  e  redistribúen os  cartos  que  previamente  os  veciños lle  entregaron.
Polo tanto os servizos de que gozamos nunca son unha dádiva que recibimos dos
gobernantes, senón que son un dereito que nos corresponde, e de non telos, temos o
dereito  a  esixilos.  Pero  tamén  debemos  ser  conscientes  de  que  teñen  unha
correspondencia cos impostos que pagamos, de tal xeito que a diminución destes
reporta a  redución dos servizos que temos ou a perda da súa calidade. Xa que logo,
hai unha relación directa entre o que pagamos e o que recibimos.
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O debate dáse en se a recadación das administracións públicas debe  producirse dun
xeito lineal, partindo de achegas iguais de toda a cidadanía ou dun modo progresivo e
proporcional  aos  seus  ingresos.  Cuestión  que  diferencia  os  distintos  sistemas  de
xestión  fiscal,  identificándose  coa  primeira  os  partidos  políticos  de  dereita  e  coa
segunda, en maior ou menor medida os situados na esquerda.

Diferenzas que se dan tamén nos criterios sobre unha maior ou menor intervención
pública na economía, na que o liberalismo se caracteriza por non exercer ningún tipo
de control  sobre a  actividade económica,  deixándoa en mans da iniciativa  privada,
mentres que na concepción ideolóxica progresista proponse unha maior intervención
na procura de garantir un reparto máis xusto da riqueza.

Ambas as dúas opcións son boas ou malas segundo a clase social á que  pertenza cada
cidadán, e xeralmente da importancia numérica de cada unha delas na composición da
sociedade.  Se é evidente que as clases populares son moi  maioritarias  en número,
deberían  prevalecer  as  políticas  económicas  de  esquerda  ou  progresistas,  pero
incomprensibelmente non e así, e máis agora cando o liberalismo (e mesmo a social-
democracia) mudaron en neoliberalismo, aínda máis agresivo contra a clase obreira,
cunha xestión económica orientada a incrementar os beneficios do capital á conta das
rendas do traballo. Expresada nun proxecto globalizador que desprotexe a economía
local  provocando o aumento do paro,  a  precariedade laboral  e  as  actuais  correntes
migratorias  que  están  despoboando  o  territorio  galego.  Todo  isto   complementado
cunha política fiscal que cada vez reduce máis a imposición progresiva que grava as
rendas máis altas, o que repercute na diminución do gasto na acción social.

Xa que logo, o BNG, en contraposición con esas políticas, reiterando o seu compromiso
na defensa de Galiza e das súas clases populares, desenvolverá a súa acción a respecto
da política económica en base a dous eixos:

• As  Administracións  públicas  teñen  que  implicarse  no  desenvolvemento
económico  nos  territorios  do  seu  ámbito  de  influencia,  nomeadamente
municipal.

• A equidade fiscal  non se dá cando todos contribuímos  na mesma cantidade,
senón cando achegamos a mesma porcentaxe dos nosos ingresos.

Propostas de actuación:

• Reestruturar  o  gasto corrente co fin de elevar  os  fondos propios  do concello
destinados  a  investimento  e  promoción  económica  ao  20%  dos  ingresos
correntes, na procura de obter o diñeiro necesario para as propostas detalladas
noutros apartados deste programa.

• Priorizar  os  investimentos  que  incidan  no  desenvolvemento  económico  da
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Estrada.
• Aplicar  no  posible  políticas  fiscais  progresivas no  pago  de  impostos  e  taxas

municipais,  o  que  se  contrapón,  en  todo  caso,  á  xestión  do  actual  goberno
municipal, na que destaca a importante subida dos ingresos debida á supresión
da bonificación do IBI  e do actual  proceso de regularización catastral,  que só
repercutiu nun aumento da burocratización do concello con que xustificar uns
servizos  centrais  sobredimensionados,  que  absorben  a  maior  parte  do
orzamento  e  conlevan  a  redución  continuada  da  aportación  municipal  para
investimentos, deixándoa neste ano por debaixo do 2% dos ingresos correntes, o
cal deixa o investimento municipal en só os 20.000 € adicados á reparación e
reposición de pistas do rural (totalmente insuficiente), e na achega para a escola
infantil,  un gasto que lle  correspondería na súa totalidade á Xunta de Galiza,
mais as “boas relacións “ entre os dous gobernos do PP fan que teña que asumilo
o concello.

Todo  isto  provoca  que  a  capacidade  investidora  do  concello  dependa  doutras
administracións,  principalmente  da  Deputación  Provincial,  que  desde  a  entrada  do
BNG no seu goberno aumentou o financiamento e mudou os criterios de reparto, que
agora son obxectivos e estábeis,  no lugar do sistema anterior (característico do PP)
baseado na discrecionalidade e na coincidencia ideolóxica cos gobernos municipais.

Actualmente,  e de forma temporal,  tamén hai que destacar a achega da UE co Plan
EDUSI,  que  o  goberno  municipal  dilapida  en  obras  ornamentais  e  excesivamente
custosas como a ampliación da alameda e a destrución da Praza do concello, en lugar
de acometer os cambios estruturais que A Estrada necesita.

2.-  PROPOSTAS  PARA  UN  RURAL  RECUPERADO  PARA  A  VIDA,  O  TRABALLO,  A
CULTURA E O OCIO A PARTIR DUNS SERVIZOS DIGNOS

O rural estradense, como a maioría do rural da Galiza interior, está a sufrir un proceso
de envellecemento e despoboamento que non é froito da casualidade como pretenden
facernos  crer,  senón  que  se  deriva  das  políticas  agroalimentarias  globalizadoras
emanadas da UE e executadas polos gobernos español e galego, reflectidas nas actuais
políticas urbanísticas e de ordenación do territorio, aplicadas pola Xunta de Galiza.

As  primeiras  destruíron  o  sistema  produtivo  agrario  e  as  segundas  o  hábitat
tradicional de asentamento rural, forzando a saída da poboación rural, principalmente
a máis nova. Poderiamos reflexionar se, por exemplo, se pechan as escolas porque non
hai rapazas  e rapaces ou se non hai rapazada porque se pechan as escolas. É dicir, o
déficit de servizos básicos, así como a política urbanística que limita o asentamento de
poboación no rural  e mais a destrución sistemática do seu tecido produtivo e laboral
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son  os  causantes  das  correntes  migratorias  que  baleiran  o  territorio  rural  galego,
propiciando o seu desprazamento cara ás vilas e cidades baixo a falsa premisa de que a
concentración da poboación abarata os servizos, o que ademais de ser dubidoso xera
outros  problemas,  xa  que  o  aumento  da   densidade  de  poboación  nun  espazo
insuficiente  favorece  a  especulación,  provoca  o  encarecemento  do  solo  e
consecuentemente  o  da  vivenda,  que  alcanza  un prezo  cada  vez  máis  afastado  da
capacidade económica das clases traballadoras.

Este  modelo  urbanístico  que  nos queren impoñer  entra  en contradición co tipo de
asentamento tradicional disperso, característico galego, derivado da riqueza produtiva
da  nosa  terra  e  que  agora  se  desaproveita  constantemente  ao  non  ter  Galiza  a
capacidade de organizar a súa economía de acordo ás súas capacidades produtivas,
nomeadamente a actividade agraria.

Xa que logo, o que se pretende é reconverter o rural en  territorios en abandono ao
servizo das empresas fabricantes de pasta de papel e taboleiros aglomerados, e mesmo
en reservas de caza, no que as actividades produtiva e residencial sexan residuais.

A consecuencia é a expulsión da poboación  local  que é substituída no mellor dos
casos por  residentes  urbanos sen ningunha vinculación  co rural  que  moitas  veces
entran en conflito co traballo agrario e son os principais beneficiarios da política de
subvencións á rehabilitación da vivenda rural promovida pola Xunta de Galiza.

Fronte a isto o BNG pretende recuperar o territorio rural como un espazo  no que se
poida traballar e vivir, fixando para iso os seguintes obxectivos:

• Promover a creación  de postos de traballo no rural
• Lograr prezos rendíbeis dos produtos do agro
• Facilitar o asentamento poboacional no rural
• Dotar  o  rural  de  servizos  básicos  e  facilitar  a  accesibilidade  a  servizos  de

benestar e calidade de vida

Estes obxectivos concrétanse nun plan de traballo orientado a:

A Agro-Gandería

Defendemos que cómpre promover  un sistema produtivo semellante ao tradicional,
sustentábel  e diversificado (horta,  froita,  viño,  augardente,  carne,  ovos,  leite,  queixo
etc),  en  contraposición  cos  monocultivos  actuais,  nos  que  o  prezo   é  fixado  polas
grandes empresas distribuidoras, en función dos seus intereses, e sen ter en conta os
custes  de  produción.  Isto  afoga  a  economía  labrega  e  forza  ao  peche  a  moitas
explotacións,  principalmente as produtoras de leite.
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Baixo o principio da soberanía alimentar, hai que fomentar o consumo de proximidade,
organizar campañas de promoción adecuando a produción ao aumento do consumo.

• Promover a creación canles de comercialización directa (praza de abastos, feiras
sustentábeis, etc.) e establecer relacións estábeis co comercio local de xeito que
os  produtos  do  noso  agro  cheguen  ás  persoas  consumidoras  coa  mesma
facilidade que os de produción allea (froito da produción industrial intensiva) de
peor calidade nutricional. Crear marcas identificadoras con órganos de control
áxiles e pouco burocratizados: “produto da Estrada” como selo local. 

• Promover a creación de pequenas industrias de transformación e conservación
dos produtos como medio para aumentar o valor engadido (conservas vexetais,
manteigas, queixos e iogures, cogomelos desecados, ...)

• Recuperación  do  matadoiro  cuxo  peche  e  desmantelamento   permitiu  a
ineptitude do goberno do PP

• Impulsar medidas (mesmo fiscais) para asegurar que os prezos cubran os gastos
de  produción,  nomeadamente  do  leite,  apoiando  as  reivindicacións  dos
gandeiros e gandeiras para lograr un prezo mínimo de garantía.

Lograr  o  establecemento  de  novas  explotacións  agrícolas  require  implementar
medidas específicas  que o fagan posíbel e  que impulsaremos desde a Oficina Técnica
de rural do concello como:

• Aumentar  a  superficie  produtiva  incentivando  a  mobilidade  de  terras
abandonadas, fomentar iniciativas para cooperativizar o traballo, produción e a
distribución  agraria.  Dinamizarase  a  inclusión  de  terreos  no  BANTEGAL  e  o
alugueiro directo entre persoas propietarias e titulares de explotacións.

• Desde o concello porase especial  atención para evitar a forestación de terras
agrarias e o cumprimento da normativa en canto ás distancias das plantacións
ás terras de cultivo

• Xestionarse a dotación dun parque de maquinaria agrícola que rebaixe o gasto,
principalmente  o  investimento  inicial,  co  obxectivo  de  asegurar  unha  renda
digna ás persoas titulares de pequenas explotacións,

• Promoveremos unha iniciativa piloto de  contratar  os servizos destas persoas
nas tempadas de menor actividade para traballos da administración nos labores
de  coidado  do  monte,  aos  efectos  de  estudar  a  viabilidade  e  eficacia.   A
realización  deste  plan  require  un  estudo  previo  en  contacto  coas  actuais
produtoras e persoas interesadas en sumarse ao traballo agrario, que as implique
no proxecto e na súa xestión.

O Monte

O  monte  representa  unha  importante  fonte  de  riqueza  no  rural  galego,  valor  que
actualmente  está  desaproveitado  debido  ao  baixo  prezo  da  madeira  en  orixe  e  á
proliferación  dos  incendios  forestais,  facilitando  a  percepción  de  que  a    única
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alternativa  rendíbel  que  queda  é   a  plantación  de  eucaliptos,  a  pesar  dos  efectos
negativos  que  causa (degradación da terra,  alto  consumo de  auga e  o  seu carácter
potenciador dos lumes).  Pero ademais a súa rendibilidade é dubidosa xa que a súa
comercialización depende das empresas monopolísticas que exercen un control total
dos prezos, regulando a oferta e a demanda en función dos seus intereses comerciais.

Como  alternativa  promoveremos  diversas  fórmulas  de  explotación  comunitaria  da
terra (sistemas  públicos,  privados  ou  mixtos  de  explotación  conxunta  do  monte  –
ufores,  cooperativas,  asociacións-  que  superen  os  inconvenientes  xerados  polo
minifundismo ou as custosas concentracións parcelarias, coa finalidade de acadar o
abaratamento dos traballos  de silvicultura e limpeza,  estimular  a  reforestación con
especies madeireiras de calidade e o aproveitamento da biomasa. 

- Impulsaremos a Ordenación forestal  facilitando asesoramento e  apoio  económico
para  o  aproveitamento  dos  terreos  forestais  por  medio  da  plantación  ordenada  de
diversas  especies  con  distintos  aproveitamentos  (madeiras,  froitos,  leña,  ...)  e
compatibles  co  aproveitamento  multifuncional  do  monte  (froitos  vermellos,
cogomelos,  mel,  plantas  aromáticas,...):  uso  produtivo,  uso  recreativo,  uso  social  e
contorno de vida para a biodiversidade;   así como calquera outra intervención que
aumente a eficacia no traballo e mellore o rendemento, actuacións que constituirían a
mellor ferramenta para evitar os lumes.

• Recuperaremos  a  convocatoria  anual  de  axudas como  incentivo  para  a
realización  dos  traballos  de  prevención  (xestión  da  biomasa)  por  parte  das
persoas propietarias do rural

• Creación dunha Lonxa Forestal local

A Formación no rural

Nunha liña que favoreza a incorporación da xente nova e persoas en paro ao traballo
agrario  e  propicie  o  relevo  xeracional  é  preciso  crear  as  estruturas  formativas
necesarias:

• No ensino regrado, requirindo da administración educativa a posta en marcha de
ciclos  formativos  agrarios  na  oferta  de  FP que  permitan  profesionalizar,
modernizar e gañar eficiencia nas explotacións.

• Na formación ocupacional, organizando cursos para persoas en desemprego, que
posuíndo terras improdutivas, se queiran dedicar á actividade agraria.

• Demandar  cursos  de   capacitación  para  labregas  e  labregos  en  activo  que
permitan incorporar novas técnicas e optimizar traballo e recursos que axude a
reducir  os  custes  de  produción.  Prestarase  especial  atención  á  oferta  de
formación para o desenvolvemento ecoloxicamente sustentábel e respectuoso
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coa saúde do medio ambiente na actividade agraria.
• Promover Escolas-obradoiro orientadas á especialización na transformación de

produtos  agrarios  constituíndo  o  xermolo  para  a  creación  da  industria
agroalimentaria local.

• Realizar   consultas  periódicas  para  proporcionar  formación que  responda  ás
necesidades das persoas que se dedican ou queren dedicar á actividade agraria

O Urbanismo no rural
Non nos podemos resignar a que descenda, como o está a facer, a poboación rural nin
aceptar  unha  política  urbanística  que  reduza   o  solo  edificábel  coa  desculpa  do
descenso do número de habitantes en lugar de desenvolver actuacións que revertan
esta situación. Por todo isto é preciso modificar o plan urbanístico actual, de xeito que
se  harmonicen  os  usos  produtivos  e  construtivos.  Para  iso  levaremos  a  cabo  as
seguintes medidas :

• Preservar para  a  actividade  agraria  as  terras  necesarias,  en  función  da  súa
especial capacidade produtiva e das previsións de utilización no futuro.

• Delimitar o  solo edificábel de acordo ás necesidades de vivenda dos veciños e
veciñas do rural e das persoas que se queiran incorporar ao traballo agrícola.

• Permitir  a  construción de  vivendas  illadas vinculadas ou complementarias  a
explotacións agrarias, habituais na tipoloxía tradicional galega.

• Facilitar  a  instalación  de  talleres  e  pequenas  industrias transformadoras  da
produción rural (serradoiros, agroalimentarias,  etc)

• Promover a rehabilitación das vivendas rurais desocupadas para promover o seu
uso en alugueiro.

Os Servizos e Infraestruturas no Rural 

A veciñanza do rural ten dereito a contar cos servizos necesarios para desenvolveren
as súas vidas nas mesmas condicións que a que habita en zonas urbanas, mellorando
os que xa teñen e dotándoos dos que actualmente carecen:

• Manter os  servizos sanitarios e educativos,  que están en risco de redución ou
mesmo supresión.

• Acondicionar a rede viaria municipal, garantindo o seu estado e  funcionalidade
(asfaltados,  rozas,  cunetas,  beiravías  e  outros  elementos  de  seguridade,
sinalización de núcleos, etc).

• Facilitar  os  desprazamentos  mediante  unha  rede  municipal  de  transporte
público.

• Dotar dos servizos básicos necesarios para o subministro de auga potábel (redes
públicas e apoio ás actuacións veciñais neste eido), cun tratamento efectivo das
augas  residuais,  elaborando  un plan  integral  que  aborde  o  saneamento  da
totalidade do concello, estude os lugares máis adecuados para o emprazamento
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das depuradoras en función da orografía, reducindo o seu número e utilizando,
sempre que se poida,  medios naturais de depuración, fomentando tratamentos
individuais o máis optimizados posíbel,  nos casos nos que a conexión á rede
sexa especialmente difícil ou moi custosa.

• Garantir  unha  recollida  eficaz  do  lixo,  procurando  reducir  o  seu  volume
promovendo  o  tratamento  individual  dos  residuos  orgánicos,  fomentando  a
compostaxe.

• Promover  a  recuperación  dos  sistemas  de  regadío existentes  e  actualmente
infrautilizados, dotándose mesmo dun plan de recuperación dos abandonados.

A Mobilidade peonil no Rural

Actualmente está moi de moda falar de “mobilidade peonil”, pero este concepto está
sempre  referido  aos  centros  urbanos,  esquecéndose  das  zonas  rurais,  nas  que
paradoxalmente se dan as situacións máis perigosas para os veciños e veciñas, dado
que teñen que compartir cos coches o espazo para se desprazaren.

En  consecuencia,  propoñemos  acadar  das  administracións  titulares  das  vías  de
comunicación  (Xunta,  Deputación,  Concello)  que  asuman  como  prioridade  a
construción de beiravías nas súas estradas para que o dereito á mobilidade sexa tamén
efectivo para a xente do rural.

A Cultura no Rural

• Crear unha rede de Centros cun funcionamento coordinado de xeito que se poida
ofertar  a  realización  de  actividades  socioculturais nas  parroquias  en
colaboración co tecido  asociativo.

• Posta en marcha do plan "Núcleos de Centralidade Parroquial", que consistirá na
mellora das instalacións e da contorna onde se concentre a actividade socio-
cultural das parroquias. 

• Recuperar e poñer en valor o patrimonio rural, tanto material (fontes, lavadoiros,
muíños,  cruceiros....)  como  inmaterial  (historia  local,  contos,  lendas,  música,
artesanía, toponimia,  gastronomía, tradicións e costumes). Para isto realizarase
un inventario exhaustivo do patrimonio existente no rural e elaborarase un Plan
de protección, mediante a modificación do PXOM (inclusión no catálogo de bens
con protección) para o patrimonio material inmóbel e doutras medidas para o
resto de bens patrimoniais (recuperación de tradición oral...). 

3.- URBANISMO E VIVENDA

No período de elaboración do PXOM o BNG presentou unha serie de propostas cara a
conformación da vila como un centro comercial e de servizos, non só do concello da
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Estrada,  senón  tamén  para  que  fose  referencia  dunha  comarca  máis  ampla  que  o
propio ámbito  municipal,  dando un tratamento ao centro urbano que capacite para
acoller ademais dos habitantes da vila aos posíbeis visitantes procedentes do rural e
concellos limítrofes.

Para iso é necesario completar a rede viaria urbana para acadar unha circulación áxil e
construír  zonas  de  aparcamento  gratuíto  en  superficie  rodeando  o  centro  urbano,
actualmente colapsado, no que se atopa a maioría da oferta comercial e de servizos,
potenciando  estes  sectores  económicos  como  alternativa  aos  grandes  centros
comerciais,  maioritariamente  de  capital  transnacional,  que  actúan  como
expropiadores do aforro galego desviándoo cara outras partes do Estado e mesmo fóra
del.  Configurando  a  vila  tamén  como  alternativa  á  masificación  das  cidades  con
grandes dificultades para a circulación e onde é case  imposíbel atopar un aparcadoiro
que por enriba é de pago.

Mais nos últimos tempos,  na medida en que se foi incrementando a edificación no
centro  e  polo  tanto  a  densidade  de  poboación,  fóronse  suprimindo  prazas  de
aparcadoiro, dificultando o acceso á vila dos veciños e veciñas do rural que teñen que
resolver asuntos e facer as xestións de tipo administrativo ou compras e que, a falta
dun transporte público que conecte o rural coa vila, teñen que desprazarse nos seus
propios vehículos, que logo non teñen onde deixar, reproducíndose así os problemas
que xa teñen as cidades.

Mais o goberno do PP non é capaz nin se propón buscar unha solución a esta situación.
Non  contempla  a  apertura  de  novas  rúas  e  a  carencia  de  aparcamentos  pretende
solucionalo con medidas provisionais  mediante acordos temporais cos propietarios
dos  terreos(que  aínda  así  resulta  insuficiente),  no  lugar  de  promover  actuacións
definitivas que resolvan este problema. Máis ben ao contrario, escoitamos propostas
que  limitan  cada  vez  máis  as  zonas  de  aparcadoiro,  como  a  de  peonalizar  a  rúa
Principal  ou  a  Praza  da  Feira,  sen  resolver  os  inconvenientes  que  esta  actuación
provocaría (reorganización do tráfico na vila)  A cambio acométese a ampliación da
Alameda cun alto custe económico, que en todo caso, non é prioritaria e poderíase ter
conseguido  sen  gravar  ao  concello,  tal  como  se  recollía   anteriormente  no  propio
PXOM.

Por todo isto, tendo xa aprobado o PXOM, o BNG presenta as seguintes propostas para
solucionar estes problemas:

• Dotar a vila das seguintes zonas de aparcadoiro en superficie:
1. Nos terreos entre as rúas Gradín e Santo Antón, con acceso rodado desde a

primeira e peonil (escaleiras) pola rúa Santo Antón, iniciando as actuacións
necesarias para a compra dos terreos.

2. Na  parte  posterior  da  Casa  das  Letras.  Iniciar  a  execución  do  SUD  R10.
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Concentrar o solo correspondente por cesións ao concello na zona traseira da
Casa das Letras e mercar o solar-almacén que linda con este na parte oeste,
coa finalidade de que o edificio quede illado de todo tipo de construcións, e ter
unha entrada ao aparcadoiro desde a avenida Benito Vigo. Apertura da rúa
que conecta a estrada de Forcarei cara a rúa do Matadoiro desde o entronque
desta coa estrada de Ouzande.

3. Desenvolvemento do SUNC R01 e R02 co fin de obter terreo para dúas zonas
de aparcadoiro, unha á altura da Praza do Mercado, con acceso a esta, a Rúa
Antón Losada e ao Cruceiro. Outra,  no tramo final da avenida de América (xa
utilizada actualmente como aparcadoiro).

4. Execución do SUNC R03 para situar unha zona de aparcadoiro nos terreos
comprendidos entre a Rúa Fermín Bouza Brei e a parte posterior do colexio
Pérez Viondi.

Para  a  construción  das  zonas  de  aparcamento  propostas  utilizarase  o  sistema  de
prazas amplas  con arboredo,  permitindo o  aproveitamento urbanístico  na contorna
como medio para conseguir os terreos.

• Apertura das seguintes rúas, ademais das xa citadas, entre a estrada de Forcarei
e a rúa Matadoiro:
1. Prolongación da Rúa 25 de Xullo até as Colonias, desenvolvendo os polígonos

polas  que  discorre,  o  que  permitiría  configurar  o  espazo  urbano  na  zona
nordeste  da  vila,  preservando  o  entorno  das  Rúas  Leicures  e  Esmorís,
incluíndoas  nunha  zona  verde,  situar  unha  zona  de  aparcadoiros  na
confluencia coa rúa Leicures para dar servizo á Feira os días de mercado, e
reservar terreos provenientes de cesións ao concello para a  construción de
vivendas de promoción pública.

2. Apertura da prolongación da Rúa Antón Losada até a estrada de Pontevedra
completando  unha  vía  de  circunvalación  entre  as  colonias  e  o  Pedregal,
alternativa ás existentes.

3. Apertura  da  vía  entre  a  estrada de  Forcarei  no  entronque  coa  estrada  de
Ouzande e a avenida de Pontevedra conectándoa coa Rúa Fermín Bouza Brei.

4. Completar  as  vías  transversais  que  unen  estas  rúas  co  trazado  viario
existente.

5. Estas propostas  unha vez executadas,  completarían unha trama viaria que
contribuiría a desconxestionar o tráfico polo centro da vila e conformar un
novo espazo urbano.

Máis a súa execución vese dificultada polo actual PXOM, baseado nunha lexislación
urbanística  feita  á  medida  das  cidades pero inadecuada  e  inoperante  nas vilas  ou
cidades máis pequenas, debido á delimitación dos polígonos de solo urbanizábel cunha
superficie excesiva, imposíbel de abordar polos propietarios dos terreos en réxime de
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autopromoción  e  mesmo  para  empresas  inmobiliarias,  xa  que  require  un  forte
investimento, e a oferta de vivendas en cada unha desas áreas superaría amplamente a
demanda  existente  neste  momento,  o  que  impide  a  actuación  urbanística  no  solo
urbanizábel  e  dificulta a  execución das  infraestruturas  viarias  e  de servizos  que  A
Estrada  necesita,  sobre  todo  se,  como  se  recolle  no  PXOM,  o   desenvolvemento
urbanístico depende exclusivamente da iniciativa privada.

Xa  que  logo,  a  realización  das  actuacións  propostas  anteriormente  require  unha
modificación do PXOM, que adecúe a delimitación dos polígonos de solo urbanizábel e
os prazos de execución,  partindo dunha orde de prioridades fixadas en función da
capacidade investidora do concello e recollidas nun plan plurianual de investimentos .
Así mesmo, a Administración municipal, en réxime de cooperación, ten que asumir a
iniciativa do desenvolvemento urbanístico en función do interese público no lugar de
deixala condicionada á previsión de obtención de beneficios da promoción privada.

Buscaremos a situación idónea para a construción dun cemiterio municipal,  cunha
demanda  social  importante  que  rache  co  monopolio  que  neste  eido  ten  a  igrexa
católica, rebaixando substancialmente os prezos.

Zonas Verdes e Peonís 

A ampliación da alameda non soluciona o déficit de zonas verdes e de lecer que ten A
Estrada, xa que concentra toda a oferta nun único espazo e o BNG considera que deben
estar distribuídas polo casco urbano para que todos os veciñas e veciñas teñan preto
da súa casa unha área verde pública, para o que nos propoñemos aproveitar as poucas
zonas  con  arboredo  que  aínda  quedan  na  vila  e  cumprir  ou  mesmo  superar  os
estándares recomendados na lexislación urbanística nas zonas de expansión urbana
ás que nos referimos anteriormente.

Así mesmo propoñémonos potenciar as áreas recreativas existentes na actualidade no
rural  e  recuperar  e  acondicionar  outras,  que  polas  súas  características  especiais
(arboredo, construcións, historia….) e en xeral a súa importancia medioambiental son
acaídas para uso e lecer da veciñanza.

Solo Industrial

No actual contexto socioeconómico a maior preocupación social,  e a Estrada non é
unha excepción, é a creación de postos de traballo, unha tarefa na que, aparentemente,
están implicados os gobernos,  desde o municipal ao estatal,  pasando pola Xunta de
Galiza. Neste sentido, o noso concello tamén debe contribuír na súa medida a acadar
ese  obxectivo,  tomando  as  medidas  necesarias  para  dotar  de  solo  apto  para  a
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instalación  de  industrias  na  Estrada  con carácter  urxente,  xa  que  está  esgotado  o
terreo dispoñíbel no polígono de Toedo e paralizado o proxecto da Cidade do Móbel.

Por este motivo o novo goberno municipal debe xestionar directamente a ampliación
do polígono industrial de Toedo como medio de garantir a obtención de solo industrial
a prezo asequíbel para as empresas, evitando a especulación. Neste sentido, hai que
iniciar xa os trámites para a compra e urbanización do terreo de xeito progresivo, pero
adiantándose sempre á demanda, non delimitar previamente a superficie das parcelas,
sen poñer á venda os metros cadrados que se adecúen ás necesidades das empresas, e
xestionar con outras administracións (Consellaría de Industria) a edificación de naves
que en réxime de alugueiro estean a disposición do empresariado ou traballadoras e
traballadores  autónomos que non dispoñan do capital  necesario  para  mercar  unha
parcela e construír unha nave en propiedade. 

Vivenda

Un dos dereitos básicos da cidadanía é o dereito á vivenda. Mais este dereito viuse
restrinxindo  de  sempre,  pero  fundamentalmente  nos  anos  anteriores  á  crise
económica nos que a actividade construtiva se constituíu na máis visíbel expresión
dun  sistema  xeneralizado  de  especulación  capitalista,  manifestada  nunha  alza
continuada dos prezos en total disonancia co valor real das vivendas.

Xerouse así unha burbulla inmobiliaria que actuou como detonante da crise, minando
a solvencia do sistema bancario que,  para salvarse da creba,  tivo que botar man do
financiamento  público  (socializando  as  perdas),  o  que  provocou  un  importante
incremento da débeda e en correspondencia a redución do gasto social que estamos a
soportar.

E  a  esta  situación  chegouse  coa  complicidade  dos  gobernos  do  estado  que  non
quixeron  impedir  as  prácticas  especulativas  nin  exixir  as  responsabilidades
económicas e mesmo penais derivadas da actuación destes axentes económicos.

Pois ben, a pesar da situación vivida, e desde o convencemento de que a súa actuación
non  lle  comporta  ningún  custe,  o  capital  reinicia  a  escalada  especulativa,  se  ben
adecuada á nova situación social (emprego precario, baixos salarios, dificultades para o
acceso ao crédito...). Isto fai que a actividade especulativa se centre no  mercado de
alugueiro que aínda que se iniciou nas grandes cidades, esténdese por todo o territorio
do estado, chegando mesmo ao noso concello.

A suba dos prezos xustifícase polo desequilibrio entre a oferta e a demanda, mais esta
é unha relación amañada, xa que a pesar do grande número de vivendas desocupadas,
estas non se incorporan á oferta manténdose así a progresión á alza dos prezos.
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Xa que logo, a solución a este problema pasa por mudar a posición actual de inacción
das institucións públicas, substituíndoa por políticas activas dirixidas á intervención
no prezo da vivenda, que debería ser proporcional aos ingresos dos usuarios, facendo
así  efectivo  o  dereito  constitucional  ao  seu  uso  e  desfrute  para  toda  a  poboación,
constituíndose nun servizo público e universal equiparábel á sanidade ou ao ensino.

O BNG  asume  que  na  actuacións  institucional  o  primeiro  chanzo,  e   fundamental,
correspóndelle á administración municipal, xa que é a que ten a posibilidade de posuír
unha información máis próxima e real da necesidade de vivenda no seu territorio.

Por este motivo o BNG propón as seguintes actuacións :
1. Realización dun estudo que determine o número de vivendas desocupadas, a súa

titularidade,  oferta existente en alugueiro,  prezos,  demandantes  de vivenda e
situación económica dos mesmos, para que sirva de base para elaborar un plan
de vivenda que satisfaga as necesidades da poboación estradense.

2. Creación  dun  parque  municipal  de  vivendas  en  alugueiro ao  que  se  poidan
incorporar  os  propietarios  particulares  que  o  desexen,  complementado  coa
construción  de  vivendas  de  promoción  pública  na  cantidade  necesaria  para
equilibrar a oferta-demanda.

3. Promover a mobilidade da vivenda desocupada e gravar fiscalmente a que sexa
propiedade de bancos e inmobiliarias.

4. Fixar  prezos  de  referencia,  sobre  os  que  se  aplicaría  un  índice  de
proporcionalidade que adecúe o prezo aos ingresos das persoas usuarias.

5. Impulsar  a  creación  dun  órgano  de  coordinación  entre  administracións para
canalizar o financiamento e axuda pública necesarias para a execución do Plan
Municipal de Vivenda,  e  mesmo promover as modificacións legais necesarias
para legalizar o seu marco.

6. Activar o PXOM, emprendendo as modificacións precisas para obter solo público
para  a  construción  de  vivenda  social,  así  como  facilitar  a  edificabilidade  en
réxime de autopromoción, tanto no casco urbano como no rural.

4.- BENESTAR SOCIAL: A ESTRADA INCLUSIVA

Na actual situación económica  é fundamental aumentar as partidas orzamentarias da
administración  pública  destinadas  a  gasto  social  para  en  primeiro  lugar  tratar  de
paliar os efectos causados no conxunto da sociedade, especialmente naquelas persoas
que,  ante  unhas  altas  taxas  de  desemprego,  son  máis  susceptíbeis  de  sufrir  unha
situación de exclusión social e pobreza. Así mesmo, temos como horizonte a mellora
da calidade de vida da nosa veciñanza,  polo que consideramos inaprazábel a posta en
marcha de programas e servizos que contribúan a mellorar as condicións de vida e
promovan o desenvolvemento persoal.
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As principais medidas que defende o BNG son:

• Actuacións Sociais Básicas que se garanten no Concello da Estrada:
▪ Servizo de Información e Orientación e Asesoramento.
▪ Servizo  de  Axuda  no  Fogar  nas  modalidades  de  Libre  Concorrencia  e

Dependencia e apoio ás familias coidadoras. Superarase a actual situación
de parálise na xestión das Listas de Agarda.

▪ Servizo de Inserción, convivencia social e aloxamento.

• Deseñarase  un  Plano  Local  de  Inclusión  Social,  onde  se  identifiquen  os
principais  colectivos  en  situación  de  vulnerabilidade  e  se  articulen  políticas
integradoras  e  transversais.  Incluirá  entre  as  medidas  o  establecemento  de
Prestacións  económicas  Municipais  dirixidas  a  paliar  con rapidez situacións
derivadas  da  carencia  de  recursos  económicos  (emerxencia  social,  saúde,
vivenda, etc.) para o que se aprobará un regulamento no que se establezan as
tipoloxías, requisitos, procedemento de solicitude e tramitación, etc. Atenderase
especificamente ás persoas perceptoras de RISGA.

• Demandarase da administración autonómica un Plan de emerxencia social para
Galiza, co obxectivo de paliar a situación de pobreza existente que continúa a ser
grave.  Este  incluirá  medidas  efectivas  de  natureza  económica  como  que  se
cumpran os prazos para o cobro da RISGA ou programas de vivenda efectivos
que garantan que ningunha persoa ou familia sexa desafiuzada da súa vivenda.
O Plan deberá ser deseñado de forma transversal por todos os departamentos do
goberno  galego  en  diálogo  co  persoal  profesional  dos  servizos  sociais,  os
movementos sociais, os sindicatos e os axentes sociais implicados.

• Reivindicarase  unha  Renda  de  Garantía  Social  que  teña  como  principal
obxectivo evitar que ningunha persoa residente na Galiza caia ou permaneza na
pobreza e na exclusión social.

• Exixirase da Xunta de Galiza o mantemento e ampliación do Plan Galego de
Inclusión Social, prestado con equipos públicos e en coordinación cos servizos
sociais municipais.

• Colaborarase  co  movemento  asociativo,  ONG-sociais,  colexios   profesionais...,
con incidencia no noso concello.

• Elaborarase  un  Programa  Municipal  de  Accesibilidade  e  Mobilidade en
colaboración coas asociacións de discapacidade do concello.

• Crear un Centro/Servizo de Atención a Persoas con Diversidade Funcional que
inclúa apoios á Atención Temperá e actividades ocupacionais  e talleres para
persoas adultas.

• Atenderanse as necesidades específicas das persoas con Diversidade Funcional
para  garantir  a  súa  participación  nos  programas  de  actividade  física  ou
deportiva.
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• Promoveranse programas  de  envellecemento  activo e  procurarase  o
achegamento das persoas maiores  á  actividade deportiva, tanto na vila como
nas parroquias.

• Promoverase a creación dun Centro de Día Público para persoas dependentes.
• Demandarase  da  Xunta  de  Galiza  a  creación  dun  Centro  Residencial  para

persoas  Maiores que  permita  ás  persoas  maiores  dependentes  manter  a  súa
residencia  no  seu  contorno  social  e  manter  as  súas  relacións  familiares  e
veciñais.

• Promoverase a creación dun  proxecto de Vivendas Comunitarias para persoas
maiores,  permitindo  unha  alternativa  habitacional  que  compatibiliza  a
prestación común de servizos co desenvolvemento autónomo.

• En materia de migracións as principais medidas a levar a cabo son:
1. Proporcionar  información  a  persoas  inmigrantes  e  emigrantes retornadas,

xestión  de  trámites,  etc.,  e  promover  iniciativas,  en  colaboración  coa
administraciónautonómica, dirixidas ao colectivo para a súa inserción social,
laboral e cultural.

2. A nivel escolar, programas de respecto e coñecemento multicultural: semana
da gastronomía, xogos, vestidos, etc., de cada unha das culturas presentes no
noso  concello.

• En canto ás Condutas Aditivas, Impulsar o  Plan local de toxicodependencias e
outras  adiccións,  tendo  en  conta  a  necesidade  dunha  visión  global,  cunha
particular atención ao alcol, ás ludopatías e ás novas adiccións. As actuacións
en materia de adiccións responderán ás seguintes estratexias básicas:

▪ Prevención: Dentro da cal é importante crear actividades de ocio saudábel
orientado  cara  os/as  nenos  e  adolescentes;  e  desenvolver  programas
informativos  tanto  a  nivel  educativo  como  a  través  dos  medios  de
comunicación.

▪ Recuperación  e  rehabilitación:  integrar  A  Estrada  na  Rede  de  cidades
saudábeis,  facilitar  o  acceso  ás  unidades  asistenciais  e  desenvolver
actividades  de  promoción  da  saúde  que  abarquen  a  problemática
sociosanitaria actual (integración social, fracaso escolar, medio ambiente,
estilos  de  vida,  coidados  de  persoas  con  discapacidade,...).

• Impulsar a creación, como órganos de participación cidadá no ámbito da saúde,
do Consello Municipal da Saúde, de xeito que se realice unha planificación das
actividades  coas organizacións  sociais  (asociacións  de  mulleres,  veciñais,  de
doentes, de nais e pais, empresariais, sindicais, ecoloxistas, ...).

5.- IGUALDADE
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A  plena  realización  do  principio  de  igualdade  de  oportunidades  entre  homes  e
mulleres é un obxectivo estratéxico do BNG nos concellos, e polo tanto tradúcese no
desenvolvemento  de  políticas  transversais  dirixidas  especialmente  a  acadar  ese
obxectivo.

Actuacións Estruturais:

• Elaborarase  un  Plan  de  Igualdade  que  actualice  a  análise  da  situación  das
mulleres no noso concello e as medidas a desenvolver para superar a situación
de desigualdade, con especial atención ás precisas para conseguir a conciliación
da vida laboral e familiar.

• Impulso ao asociacionismo das mulleres e de entidades que teñan a Igualdade
como  finalidade  nos  seus  estatutos,  establecendo  unha  liña  de  colaboración
económica específica

• Compromiso  de  introducir  a  perspectiva  de  xénero  na  elaboración  dos
orzamentos municipais, medindo, sempre que sexa posíbel, o impacto de xénero
das políticas municipais, mediante a desagregación dos datos por sexo.

• Potenciarase  o  Centro  de  Información  e  Atención  ás  Mulleres ,  mellorando  o
orzamento  destinado  ao  mesmo  para  garantir  un  funcionamento  estábel.
Realizarase  unha  campaña  específica  de  divulgación  do  CIM  para  facilitar  o
coñecemento  e  o  acceso  ás  mulleres  do  noso  concello  facendo  efectivo  o
compromiso activo na prevención e no tratamento da violencia de xénero.

Actuacións Sectoriais:

• No ámbito económico priorizarase  favorecer a inserción laboral das mulleres,
para o cal é necesario elaborar planos de formación e capacitación, apoiando as
iniciativas laborais promovidas por mulleres.

• No ámbito do ensino fomentaranse iniciativas e campañas de coeducación para
unha educación non sexista e de prevención da violencia machista. Tamén se
promoverán  obradoiros  de  educación  afectivo  sexual,  masculinidades
igualitarias,  corresponsabilidade  doméstica,  etc.,  como  actividades  extra-
escolares en colaboración con ANPAS e centros escolares.

• En  canto  ao  deporte,   impulsarase  a  participación  das  mulleres  na  práctica
deportiva a todos  os niveis, promovendo a igualdade de xénero no deporte.

• No referido ao  ámbito cultural,  fomentaranse aquelas actividades nas que as
mulleres  sexan  suxeitas  activas  creadoras  de  cultura  e  garantirase  a
visibilización das mulleres estradenses propiciando investigacións e estudos ao
longo da historia, como recoñecemento ao valor do traballo feminino, adoptando
medidas  divulgativas  e  promovendo  a  súa  presenza  nos  espazos  públicos:
nomes de rúas, prazas, instalacións públicas.

• Reformularase o Premio do Concello co gallo do 8 de marzo e modificaranse as
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bases de xeito que se promovan referentes na superación da desigualdade e a
loita contra a discriminación de xénero en calquera das súas vertentes.

• Por  último,   no  referido  á  saúde,   promoveranse  programas  elaborados  con
perspectiva de xénero.

• Posta en marcha de cursos de formación e escolas-obradoiro para a constitución
de cooperativas e creación de explotacións agrarias nas que as mulleres e os
homes sexan socios en pé de igualdade.

Identidade de xénero e orientación sexual:

• Organizar,  promover  e  desenvolver  campañas  que  desmonten  os  prexuízos
sociais  a  respecto  da  diversidade  sexual,  promovendo  unha  sociedade
respectuosa, inclusiva e non homófoba.

• Establecer  un  servizo  de  asesoramento  xurídico  gratuíto  para  casos  de
discriminación por razón de opción sexual.

• Desenvolver co tecido social un espazo de traballo para o deseño de estratexias,
medidas,  actuacións  e  recursos  e  de  promoción  da  non  discriminación  por
orientación sexual, para lograr a igualdade de  dereitos.

• Incluír  cláusulas  nas  ordes  de  axudas  e  subvencións  que  impliquen  que  se
exclúa das convocatorias a aquelas entidades, públicas ou privadas, que pola súa
actividade  ou  ideoloxía  incorran  ou  promovan  a  homofobia,  transfobia  e/ou
actos de discriminación contra as persoas por razón da súa condición sexual.
Así mesmo,  incluirase que será motivo de revogación das axudas aprobadas a
promoción ou tolerancia con ese tipo de actuacións.

• Elaboración  dun  libro  branco  con  medidas  positivas  para  o  tratamento
respectuoso e digno as persoas LGTBI.

6.- MOCIDADE

Durante os oito anos de mandatos ininterrompidos, o PP non puxo en marcha nin unha
soa medida específica a este sector de idade. A mocidade non existe para o PP.
  
No entanto, as mozas e mozos son  o futuro. Sen elas e sen eles non se pode construír e
transformar  o  noso  concello.  A  mocidade  existe,  ten  inquedanzas  e  necesita
oportunidades para demostrar todo o seu potencial.  Neste sentido, o BNG aposta por
desenvolver  políticas  específicas  para  as  mozas  e  mozos  que  se  concretan  nas
seguintes propostas:

• Posta  en  marcha  da  Casa  da  Mocidade  con espazos  de  uso  das  entidades
xuvenís  do  noso  concello,  na  que  se  poderán  desenvolver  todo  tipo  de
actividades.

17



PROGRAMA ELECTORAL DO BNG DA ESTRADA - MUNICIPAIS 2019

• Seguindo o exemplo do goberno municipal  de Pontevedra,  impulsaremos a
posta en marcha das Noites Abertas, unha alternativa ao ocio nocturno, con
actividades  para  mozos  e  mozas  de  entre  12  e  30  anos.  Estas  actividades
estarán deseñadas e desenvolvidas pola mocidade co apoio do concello.

• Xornadas formativas en feminismo e sexualidade.
• Crear un servizo de seguimento da mocidade desempregada, coa finalidade de

garantir e procurar a súa introdución no mundo laboral.

7.- EDUCACIÓN

O  BNG  ten  claro  que  a  educación  é  un  dos  piares  básicos  dunha  sociedade.  Das
premisas do sistema educativo vai depender moito a capacidade da sociedade para
loitar e ser garante da igualdade de oportunidades, da xustiza social e do avance no
emprendemento económico.

O BNG da Estrada velará e cooperará para que a planificación e ordenación educativa
deseñada e executada pola Xunta de Galiza, garanta a prestación deste servizo básico
con bos parámetros de calidade en todo o territorio.

Como criterio xeral, o Concello da Estrada só asumirá no ámbito educativo as funcións
e os investimentos derivados do Pacto local,  sendo competencia da Administración
galega o mantemento do sistema e os servizos complementares.

Desde o goberno municipal colaboraremos poñendo a disposición da Consellería de
Educación  os  terreos  necesarios  para  a  ampliación  e/ou  mellora  dos  centros
educativos, colaborando tamén para que estean ben dotados e reúnan as condicións
para ofertar un ensino de calidade e uns servizos complementarios satisfactorios.

Esta intervención municipal materializarase nos seguintes puntos :

• Crear comunidade educativa:
▪ Sendo conscientes da nosa propia realidade, educación galega, en galego-
▪ Tendendo pontes de comunicación entre os diversos centros de ensino

que hai no concello.
▪ Creando un Consello  Escolar Municipal activo e efectivo.
▪ Apoiando as iniciativas que xorden nas nosas escolas.
▪ Impulsando a formación conxunta de educadoras e educadores. 
▪ Ofrecendo asesoramento e apoio na educación non formal, aquela que está

a  ocupar  a  maior  parte  do  tempo  do  noso  alumnado:  plans  madruga,
extraescolares... facendo destes tempos momentos enriquecedores. 
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▪ Fomentando o asociacionismo das familias.
▪ Coñecendo as necesidades reais das ANPAS, das familias e procurando

respostas reais e axustadas.
• Rede  de  centros  educativos :  Nas  etapas  educativas  de  ensino  obrigatorio  e

segundo ciclo de educación infantil, o BNG estradense defenderá unha rede de
centros axeitada ás condicións xeográficas e demográficas do noso concello, con
centros educativos situados o máis preto posíbel  do ámbito  de residencia do
alumnado, evitando situacións de ratios saturadas nos colexios da vila e o perigo
de  peche  nos  do  rural  por  falta  de  alumnado,  e,  que  estean  material  e
humanamente dotados para garantir un ensino público igualitario e de calidade.

Isto  exixe  neste  momento  unha  nova  zonificación,  equilibrando  a  poboación
escolar de forma que non se produzan saturacións,  pouca racionalización das
distancias  e  descensos  de  matrícula  que  leven  á  perda  de  unidades  e
orzamentos.

No ensino postobrigatorio (Bacharelato e Ciclos formativos) defenderemos que a
rede de centros comarcais que garanta a implantación dunha oferta educativa
completa e axeitada ás potencialidades de desenvolvemento da nosa comarca
( formación agrogandeira, forestal, da madeira...)

• Creación e mantemento dos centros educativos : O BNG da Estrada sempre será
consecuente  cos  convenios  do  Pacto  Local,  motivo  polo  que  exixirá  o  seu
cumprimento  en  canto  a  que  a  Xunta  de  Galiza  debe  asumir  os  custos  de
mantemento  dos  centros  de  ensino  de  E.  Primaria,  que  está  asumindo
indebidamente o erario público do concello.

• O concello colaborará coa cesión de terreos para equipamentos escolares.
• Servizos complementarios : O goberno municipal colaborará coa Xunta de Galiza,

participando  na  planificación,  deseño  e  mesmo  xestión  dos  servizos
complementarios, nomeadamente o comedor e o transporte escolar, reclamando
neste servizo a xeneralización do transporte ou fórmulas alternativas que eviten
discriminación por lugar de residencia.

O BNG contribuirá desde o goberno da Estrada á extensión das axudas a transporte
para a postobrigatoria e universitaria.

• En canto ás actividades complementarias extraescolares,  prestaremos o apoio
do noso  concello ao Goberno Galego no aproveitamento das instalacións dos
centros  de  ensino  para  garantir  en  todos  eles  a  oferta  de  actividades
extraescolares gratuítas. Ademais desde o goberno o BNG promoverá programas
municipais  de  educación  dirixidos  aos  escolares,  como  no  que  respecta  ao
coñecemento do patrimonio natural, histórico, etnográfico ou artístico do noso
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territorio, convertendo o concello nun espazo educador.

O  BNG  traballará  para  que  os  centros  públicos  cumpran  un  obxectivo  social  máis
amplo, sendo utilizados fóra do horario lectivo como ámbito de actividades culturais,
deportivas, educativas, sociais etc...

• Ensino universitario :  O BNG contribuirá a unha relación máis racional entre o
tecido  empresarial  estradense  e  as  universidades  galegas.  Por  motivos  de
proximidade.

• Impulsaremos  a  mellora  do  transporte  público  para  facelo  máis  acaído  ás
necesidades  dos/as  estradenses  estudantes  da  Universidade  de  Santiago  de
Compostela.

• Procuraranse  acordos  entre  as  distintas  facultades  e  o  Consello  Económico
Social  do  concello  para  implementar  un  Programa  de  Prácticas  para
universitarios de Compostela nas empresas da Estrada.

• O  consello  escolar  municipal  :  Potenciaremos  o  papel  do  Consello  Escolar
Municipal  como  órgano  de  participación  social  no  seguimento  da  política
municipal no noso concello.

• Outras medidas :
▪ Desde os servizos sociais municipais incrementaranse as axudas para a

adquisición  de  material  escolar  desde  E.  Infantil  até  a  ESO.  Crearanse
bolsas de estudo para estudantes estradenses de familias con rendas máis
baixas.

▪ Colaborarase  coa  administración  educativa  no  desenvolvemento  de
programas de iniciación profesional e en programas de alfabetización e
formación básica para persoas adultas.

▪ O  BNG  cooperará  coa  Administración  galega  en  asuntos  referentes  á
Conciliación  familiar,  como  a  apertura  anticipada  de  centros  e  a
ampliación de horarios pola tarde.

▪ O BNG impulsará a creación da figura do “coidador/a” nos centros durante
a xornada lectiva.

▪ O BNG, desde o goberno municipal, fortalecerá o papel das ANPAS como
axentes de participación de nais e pais no ensino.

▪ Desde  o  BNG  promoveranse  campañas  e  apoiaranse  as  medidas  que
incidan na galeguización do ensino nos centros do concello.

8.- DEPORTE

Sabendo que a actividade físico-deportiva universal é un dos piares da boa saúde, tanto
física como mental,  o BNG desde o goberno municipal non só promoverá o deporte
como actividade competitiva senón tamén, e sobre todo,  como unha actividade que
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integren todas as persoas que queiran na súa vida diaria, independentemente da súa
idade, sexo, condición física e mesmo situación socioeconómica.

É por iso que o BNG propón:
• Garantir  o  acceso  á  actividade  físico-deportiva  a  todas  as  persoas  que  o

demanden,  proporcionando  a  axeitada  supervisión  técnica  e  coordinando  e
facilitando o uso universal das instalacións públicas.

• Promover o deporte recreativo, como lecer e como mellora do estado físico. Para
iso facilitará o uso das instalacións deportivas tanto a practicantes federadas
como ao conxunto das e dos estradenses.

• Terá unha especial atención ao deporte en idade escolar e ao deporte de base en
xeral,  optimizando  en  todo  o  posíbel  as  infraestruturas  existentes  en todo  o
territorio municipal.

• A  atención  non  terá  como  destinatarios  só  os  deportes  tradicionalmente
maioritarios, senón todos en xeral como estímulos e complementos á práctica
deportiva.

• As  dinámicas  que  leven  a  estes  obxectivos,  e  que  o  BNG  apoiará,
desenvolveranse  en  escolas  deportivas,  clubes  de  base,  deporte  recreativo,
deporte federado e eventos deportivos.

• Na atención aos clubs de base, o BNG levará a cabo unha política de axudas que
prime o modelo educativo-deportivo, o número de practicantes e o traballo por
enriba dos resultados exclusivamente competitivos.

• Fomentaranse  as  escolas  deportivas  municipais,  coorganizadas  cos  clubs  e
asociacións deportivas.

• Promoveranse os xogos e deportes populares e tradicionais.
• Racionalizaranse os espazos lúdico deportivos do casco urbano.
• Recuperaranse as instalacións de atletismo: pistas, foxos de lanzamentos e foxo

de saltos.
• Desde a delegación de deportes o BNG xestionará en coordinación cos clubs e

asociacións,  a  formación  de  monitores  e  monitoras  e   persoal  técnico  das
disciplinas deportivas que teñan demanda e así o reclamen.

• Colaboraremos  e  mesmo  propoñeremos  a  asociacións  do  rural,  non  só  a
optimización das instalacións deportivas existentes,  senón tamén dentro das
posibilidades orzamentarias, a instalación de espazos deportivos novos.

9.- SANIDADE

A Sanidade, como un dos servizos sociais máis básicos, debe ser unha das principais
preocupacións dun goberno municipal que poña sempre no centro da súa actuación as
condicións de vida da súa veciñanza.
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O BNG desde  o  goberno municipal  garantirá  a  través  da  súa xestión  propia  ou  da
colaboración  e  mesmo  reivindicación  diante  doutras  administracións  públicas,
nomeadamente o SERGAS, o impulso das melloras que demanda a atención sanitaria á
cidadanía estradense.

O obxectivo é optimizar o funcionamento dos centros de saúde da Estrada e loitar por
resolver os problemas que impiden unhas prestacións sanitarias todo o eficientes que
a poboación precisa.

Para acadar este obxectivo o BNG reivindicará desde o goberno municipal :
• Que o  SERVIZO DE URXENCIAS sexa continuado durante toda a xornada para

atender  os  pacientes  que  se  acheguen  ao  centro  sen  cita  por  mor  dunha
urxencia.

• Que se aumente unha ou un médico para as consultas de tarde, xa que están
soportando cotas de máis de 1.500 pacientes, cuestión que incide sobre o tempo
e calidade da atención a cada doente.

• Que  se  cubran  as  baixas  das  e  dos  profesionais,  por  vacacións  ou  por
enfermidade de duración significativa.

• Reclamaremos para o Centro da Estrada a especialidade de xinecoloxía.
• Fomentarase  hábitos  de  vida  saudábel  con  programas  e  proxectos  de  boa

alimentación, exercicio físico, coñecemento da relación do noso corpo co medio
ambiente e as súas condicións así como coñecemento dos hábitos rexeitábeis
pola súa incidencia negativa na saúde.

• O goberno municipal facilitará unha solución aos diversos problemas que poden
afectar  á  saúde  dos  veciños  e  veciñas  no  contorno  social  no  que  viven:
trazabilidade  dos  alimentos  das  superficies  comerciais,  contaminación  por
verteduras  ou  augas  fecais  etc.  e  mesmo  facilitador  de  trámites  para
reclamacións diante da OCU.

10.- MEDIO AMBIENTE

O BNG é consciente de que non é posíbel manter no planeta o actual nivel de consumo
de recursos,  promovido  polo  sistema económico  imperante.  A  nosa  acción  política
estará baseada en garantir a sustentabilidade para as xeracións presentes e futuras,
buscando un equilibrio entre defensa do medio e desenvolvemento e modernización. A
pesar de que a protección e mellora do medio ambiente é un asunto que excede as
capacidades  do  ámbito  municipal,  desde  o  noso  concello  temos  que
corresponsabilizarnos para termos un medio ambiente de calidade e loitar contra o
cambio climático.

Desde o BNG propoñemos as seguintes liñas de actuación:
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• Unha política de xestión da auga que teña como principal obxectivo acadar un
subministro de auga de calidade,  unha mellora nas infraestruturas de rega e
manter e mellorar  as condicións ambientais  dos cursos fluviais  e das augas
subterráneas;  para  isto,   seguiremos  os  principios  de  minimizar  o  custe  do
subministro de auga potábel e do tratamento das augas residuais, e conseguir
un  aforro  na  auga  consumida.  Para  acadar  estes  obxectivos  propomos  as
seguintes medidas:

▪ O saneamento do rural é unha das prioridades para o BNG,  para o que se
buscarán  alternativas  viábeis  aos  custosos  sistema  de  depuracións
actuais. Apostamos por tratamentos biolóxicos baseados en filtros verdes
ou lagunaxe, máis axustados a realidade dos caudais que se producen nos
núcleos rurais.

▪ Temporalmente organizarase un servizo de recollida de augas negras para
aqueles veciños ou veciñas que así o soliciten no concello.  Os residuos
derivaranse a plantas de tratamento de biocombustíbeis e abonos.

▪ Apoio á conservación e recuperación de infraestruturas de rega (pozos,
presas).

▪ Dotación de servizos básicos para o subministro de auga potábel (redes
públicas e  apoio ás actuacións veciñais).

• Pór en marcha accións que faciliten o compromiso individual e colectivo coas
melloras do estado ecolóxico do noso entorno. Sensibilizar acerca das relacións
existentes entre o actual modo de vida e produción e o estado ecolóxico do noso
entorno. Para isto propomos as seguintes medidas:

▪ Crear  unidades  de  información  ambiental  á  cidadanía,  cun  horario
accesíbel,  preferentemente orientados ou localizados en centros cívicos
que, á súa vez,  faciliten respostas rápidas e concretas.

▪ Establecemento  de  programas  educativos  de  sensibilización  e
concienciación  para  a  redución  do  consumo  e  fomento  do  aforro  na
eficacia enerxética.

▪ Potenciarase a recollida selectiva con intensas campañas de información.
• Avanzar  na  xestión  ecolóxica  do  lixo  e  na  sustentabilidade  económica  da

mesma. Pretendemos  lograr a redución do 10% e a reutilización e reciclado do
50% dos residuos domésticos que fixa a normativa legal en vigor.

• Incorporaremos  o  concello  da  Estrada  ao  Plan  Revitaliza  da  Deputación  de
Pontevedra, un sistema de reciclaxe e compostaxe alternativos ao actualmente
fracasado modelo de SOGAMA, de xeito que se aumente a porcentaxe de lixo
reciclado  e  se  creen  un  maior  número  de  postos  de  traballo  vinculados  á
recollida e tratamento do lixo. Para isto propomos as medidas seguintes:

▪ Impulso á compostaxe doméstica e comunitaria.
▪ Aplicación efectiva dos principios de redución, reutilización e reciclaxe de

residuos
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▪ Mellora da recollida, transporte e tratamento de residuos sólidos urbanos
en todos os puntos do concello (vila e rural).

▪ Non  apostar  nunca  pola  incineración  polos  seus  graves  problemas
ambientais a causa das emisións.

▪ Eliminación dos vertedoiros ilegais e incontrolados.
• Redución da contaminación atmosférica, acústica e lumínica.
• Normativa acerca das instalacións de antenas de telefonía celular.
• Inspección e control das actividades molestas, nocivas, insalubres e perigosas.
• Incluír  criterios  de  bioconstrución  nas  novas  edificacións  realizadas  polas

institucións e empresas municipais.
• Elaboración dun plan de eficiencia enerxética do concello.
• Fomento do uso do transporte público.
• Fomento do uso da bicicleta como medio de desprazamento alternativo.
• Eliminación dos vertidos incontrolados dispersos polo rural.
• Campañas de formación e sensibilización ambiental.
• Vixilancia  e  cumprimento  da  lexislación  vixente  referida  ao  benestar  e

protección  dos  animais  entre  as  medidas  que  impidan o  uso  de  animais  en
espectáculos,  en  base  á  súa  protección  e  benestar,  ao  considerar  que  a  súa
exhibición e as condicións de vida supoñen unha crueldade para os mesmos e
son contrarios á transmisión de valores relacionados co respecto cara aos seres
vivos e o contorno.

Ciclo da auga: depuración.

A Estrada conta cunha Estación Depuradora de Augas Residuais desde o ano 2006 que
dá  servizo  á  vila  e  que  se  nutre  tamén  das  estacións  de  bombeo  de  Figueiroa,
Matalobos, Guimarei e Lagartóns.

O  servizo  de  mantemento  da  EDAR,  así  como  das  estacións  de  bombeo,  están
privatizados. Estes contratos fóronse prorrogando até o día de hoxe, un período legal
amplamente superado.

Os custos do mantemento da EDAR e das estacións de bombeo supoñen unha carga
importante para as arcas municipais que, en contrapartida, non levan asociada unha
mellora  na calidade  das  augas que  se  verten ao Liñares  coa conseguinte  perda da
calidade  medioambiental  do  ecosistema  e  da  posibilidade  de  desfrutar  todos  os
veciños  e  veciñas  dun entorno saudábel;  o  funcionamento  da  EDAR,  así  como das
distintas  estacións de bombeos  foron reiteradamente criticadas polo BNG ao longo
deste último mandato polo deficiente funcionamento.

Desde o BNG propoñemos o seguinte:
• Elaboración  dun  plan  de  saneamento  integral  da  totalidade  do  concello,
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estudando os sistemas de depuración dispoñíbeis máis eficientes e de menor
custe para as condicións do noso concello.

• Facer  un  estudo  de  custes  do  mantemento  do  ciclo  da  auga  (subministro  e
saneamento), cuxa conclusión ten que estar rematada en seis meses.

• Asunción  por  parte  do  Concello  do  mantemento  da  Depuradora  de  Augas
Residuais de Aguións (EDAR), así como dos bombeos de Figueiroa, Matalobos,
Guimarei e Lagartóns.

• Creación dunha brigada do ciclo da auga, incluíndo o actual persoal do servizo
da auga e  sumidoiros  do concello,  que  asuman as  labores  de  mantemento e
control de todo o ciclo.

11.-   PROPOSTAS PARA A POSTA EN VALOR DO NOSO PATRIMONIO CULTURAL E
NATURAL, POLA LINGUA, PARA ACABAR CO DESLEIXO, DESPREZO E  IGNORANCIA
DO PROPIO

Hoxe  a  situación  da  cultura,  lingua  e  patrimonio  no  noso  Concello  é  de  desleixo,
abandono  e   mesmo  de  agresión  contra  os  valores  mínimos  que  un  goberno
democrático debería promover.

Como exemplo máis paradigmático desta actitude: o mantemento da icona central do
fascismo denominando a rúa principal da vila, isto é, facendo apoloxía deste réxime e
dos seus crimes.

Por outra parte, as instalacións culturais requirirían nalgúns casos só unha pequena
mellora e atención para multiplicar e amplificar o activismo cultural. O rico patrimonio
histórico,  arquitectónico,  literario  e  natural  da  Estrada  é  desprezado  sen  que  sexa
debidamente inventariado, sinalizado e divulgado.

O BNG considera que as institucións deben favorecer a creación e participación na
produción  cultural,  apoiando  as  iniciativas  sociais  neste  sentido  e  incentivando  e
favorecendo  o  seu  desenvolvemento.  Compre  facer  fronte  ao  descoñecemento  e
desprezo polo propio que é fomentado por intereses alleos á nosa Terra e que conta coa
complicidade  das  forzas  estatais  presentes  no  noso  Concello.  En  definitiva,  o  BNG
quere darlle unha volta á situación de precariedade cultural na que nos atopamos hoxe
e tentar que outra volta A Estrada estea á altura do brillante pasado que neste aspecto
protagonizou  noutros  tempos  con  apoio  a  creadoras  e  creadores,  divulgadores  e
divulgadoras e activistas.

O CONCELLO DA ESTRADA, COMPROMETIDO COA NORMALIZACIÓN DA LINGUA

Vivimos un momento no que a nosa lingua está especialmente ameazada:  o actual

25



PROGRAMA ELECTORAL DO BNG DA ESTRADA - MUNICIPAIS 2019

goberno da Xunta de Galiza lexisla na súa contra,  rompe os  consensos en materia
lingüística e mantén unha actitude de regresión no que respecta aos usos e dereitos do
galego,  facendo  políticas  encamiñadas  ao  illamento  da  nosa  lingua  en  ámbitos
folclóricos.  Cómpre levar adiante,  tamén desde os concellos,  medidas que axuden á
normalización  da  nosa  lingua.  Este  será,  polo  tanto,  un  obxectivo  preferente  e
transversal na actuación política do BNG no Concello da Estrada.

O Servizo de  Normalización  Lingüística  será o  encargado da planificación,  xestión,
desenvolvemento  e  avaliación  das  accións  encamiñadas  ao  incremento  do  uso  e
prestixio da lingua galega en todos os ámbitos. Será reforzado cos medios materiais e
humanos  necesarios  para  o  desenvolvemento  deste  seu  labor.  Impulsaremos  a
aprobación dun  Plan Municipal de Normalización da Lingua,  que terá dúas liñas de
actuación:

• Liña interna: normalización no ámbito da administración local.
• Liña  social:  incremento  do  uso  e  prestixio  do  galego  en  diversos  ámbitos  e

sectores sociais.

Tendo en conta a total inoperatividade da RDL (Rede de Dinamización Lingüística), o
Concello da Estrada deixará de participar nesta iniciativa. No seu lugar, procurarase
estabelecer convenios con entidades que promovan o uso do idioma galego.
Entendemos que o Servizo de Normalización Lingüística debe saír da Concellería de
Cultura  para  pasar  a  depender  directamente  da  Alcaldía.  Esta  medida  incidiría  na
transversalidade que a política de defensa da lingua debe ter no contexto actual.  A
lingua galega non debe ser entendida unicamente como un ben cultural que ten que
ser protexido; senón como unha realidade viva na sociedade, útil e rendíbel en todos os
ámbitos.  A normalización lingüística debe ser un obxectivo preferente para todas e
cada unha das áreas de goberno.

NORMALIZACIÓN NO ÁMBITO DA ADMINISTRACIÓN LOCAL:

• O  galego  será  a  lingua  en  que  se  redactarán  todo  tipo  de  documentos
administrativos, actas, informes, impresos, expedientes, comunicacións, bandos
…

• O galego será a lingua utilizada en toda a sinalización e rotulación,  vixiando
especialmente o respecto polas formas correctas da toponimia.

• Procurarase que todo o  persoal  ao servizo do Concello utilice  o galego como
lingua oral no desenvolvemento do seu traballo e na relación coa cidadanía.

• Impulsarase  a  utilización  da  nosa  lingua  por  parte  de  todos  os  cargos
institucionais do Concello da Estrada en todos os planos da vida municipal.

• Desenvolveranse accións de promoción e de formación continua para lograr que
o galego  utilizado  por  todo  o  persoal  e  cargos  públicos  sexa unha lingua  de
calidade.
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• Nos procesos selectivos de persoal do Concello requirirase unha competencia
oral e escrita da lingua galega axeitada ás necesidades do posto.

• Solicitarase que os servizos (xestións,  proxectos,  servizos  xurídicos,  …)  que o
Concello encargue a terceiros sexan prestados en galego.

• Outorgarase preferencia,  nas compras e subministros,  a aqueles produtos que
existan  en  galego,  sendo  de  especial  relevancia  o  referido  a  aplicacións  e
programas informáticos.

• Xeneralizarase o uso do galego na información,  programas e publicidade das
emisoras locais.

• Establecerase  unha  partida  específica  para  as  accións  de  normalización
lingüística no orzamento municipal.

• Incluirase nos pregos de condicións de contratación de obra pública por conta
do Concello o uso exclusivo do galego en toda a súa cartelería e sinalización
exposta ao público.

INCREMENTO  DO  PRESTIXIO  E  USO  DO  GALEGO  EN  DISTINTOS  ÁMBITOS  E
SECTORES SOCIAIS:

O Concello ten tamén a responsabilidade de intervir para lograr que a lingua galega
sexa cada vez máis  positivamente valorada pola cidadanía  estradense,  axudando a
desfacer  os  prexuízos  e  opinións  negativas  que  continúan  a  dificultar  a  súa
normalización  social.  Esta  actuación  debe  ir  especialmente  dirixida  á  infancia  e  á
mocidade,  por  seren  estes  os  grupos  de  idade  en  que  se  manifesta,  de  xeito
preocupante, a perda de falantes. É tamén fundamental promocionar o uso do galego
en  ámbitos  da  vida  cultural,  económica  ou  social  que  axuden  á  recuperación  de
prestixio do noso idioma. Con este obxectivo, tomaranse as seguintes medidas:

• Procurarase que a  Escola Infantil Municipal  oferte o ensino de 0 a 3 anos en
lingua  galega,  así  como  a  Escola  Municipal  de  Música.  Tamén  se  apoiará  e
incentivará o seu uso en escolas infantís privadas e en centros de ocio infantís.

• Colaborarase  coas Equipas de Normalización  e  Dinamización  Lingüística  dos
centros de Primaria, Secundaria e Bacharelato do noso concello.

• Procurarase crear espazos lúdicos na nosa lingua, difundindo a oferta de lecer
en galego e intentando transmitir sempre mensaxes positivas cara o seu uso, a
través das actividades de tempo libre que oferte o Concello.

• Programarase unha oferta cultural que sirva para dar a coñecer e poñer en valor
as creacións en galego no ámbito da música, o audiovisual e o teatro, coidando
sempre de dirixir  unha parte importante destas actividades á mocidade e ao
público infantil.

• Valorarase o emprego da lingua galega no apoio e subvencións para asociacións
de  todo  tipo  (culturais,  comerciais,  deportivas,  veciñais,…)  e  colaborarase
especialmente  con  aquelas  que  teñan  entre  os  seus  obxectivos  a  defensa  e
normalización da lingua galega. Abrirase unha liña de asesoría e axudas para
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cartelería comercial.
• Incluirase  nos  pregos  de  condicións  para  contratación  de  obra  pública  do

concello a condición de emprego íntegro do galego na cartelería da empresa :
información ao público, precaucións a pé de obra etc.

• Incluirase como  condición “sen a que” para empresas que prestan un servizo
público  e  pretendan  axudas  municipais,  o  uso  do  galego  en  todas  as  súas
actuacións ao público. Por exemplo, transporte de estudantado, ...

• Incentivarase  o  uso  do  galego  nas  relacións  comerciais  e  na  publicidade  de
produtos  e  servizos,  informando,  asesorando  ou  subvencionando  a  aquelas
empresas  e  comercios  que  destaquen  polo  uso  da  lingua  galega  na  súa
actividade.

• Apoiaranse os medios de comunicación en galego, facendo que estean sempre
dispoñíbeis nos edificios públicos. Solicitarase deles que todas as informacións
relacionadas co Concello (conferencias de prensa, declaracións, entrevistas,…) se
transmitan sempre respectando o uso da lingua galega.

• A nosa lingua estará sempre presente nas accións de difusión orientadas ao
turismo,  salientando a nosa lingua como un valor  identitario  e  como un dos
principais atractivos do noso país.

• Establecerase un programa de acollida lingüística para as persoas inmigrantes,
como elemento importante de integración social.

• Edición de publicacións en galego (axendas, almanaques, etc), con referencias a
distintos elementos patrimoniais e culturais do Concello da Estrada.

• Convocar desde o concello concurso literario infantil e xuvenil.
• Celebración anual dunha Festa da Lingua.

CULTURA

O BNG dende a Concellería de Cultura creará unha Rede de dinamización asociativa e
implicará as asociacións no deseño das políticas culturais municipais.

Entre outras, as principais medidas e actividades que levaremos a cabo:
• Aproveitar a cantidade de festivais grandes ou pequenos que se fan no Concello

para crear unha “Ruta dos Festivais”.
• Inserir na programación municipal as expresións culturais e creativas da xente

do Concello, de todas as disciplinas, aproveitando festivais, as festas da vila,...,
para que sirvan de plataforma para as bandas noveis.

• Organizar A Feira de Asociacións.
• Mellora  da  biblioteca  municipal.  Facer  que  sexa  un  espazo  confortábel  que

facilite o estudo e lectura ás usuarias e usuarios. Utilizala tamén como centro de
dinamización  cultural  e  de animación á lectura.   Potenciaremos os  Clubs de
Lectura Municipais. Aproveitar o cambio de espazo físico da mesma para a Casa
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das Letras para adaptar mellor as súas condicións ás necesidades da cidadanía,
por  ex.  horarios  para  estudantes,  mellora  e  racionalización  dos  fondos
bibliográficos.

• Creación dun Centro cívico para asociacións.
• Aproveitar a estrutura da web municipal, para crear un directorio de recursos.
• Posta en funcionamento do Museo Municipal  e aproveitamento do local  para

outro usos.
• Empregaranse os  premios literarios cos que conta o concello como elemento

dinamizador da cultura literaria, a través de creación de programas de eventos
en torno a eles, dirixidos a toda a poboación.  Dotación económica digna para o
Avelina Valladares.

• Festa do Salmón:  Vincularemos esta festa non só coa vertente gastronómica,
senón tamén con todo o referente á pesca, ao concurso que se organiza, etc, a
través  dunha  celebración  dinámica  que  abranga  actuacións  durante  unha
semana e que revalorice o sistema fluvial.

• Entroido do Ulla: Promoveremos a súa conservación e valorización favorecendo
o seu desenvolvemento no seu ámbito natural, que é o rural. Elaborar un estudo
de situación para concluír as medidas máis incentivadoras para que as novas
xeracións manteñan esta tradición, en todas as súas vertentes: coros de bonitos
e vellos, encontros dos xenerais, etc

• Rapa  das  Bestas: apoiaremos  de  xeito  decidido  esta  manifestación  cultural
singular  coa  que  contamos  no  noso  concello.  Promoveremos  a  súa  difusión
nacional, estatal e internacional.

Retomaremos  e  impulsaremos  o  premio  de  fotografía  “FotoRapa”.  Apoiaremos  o
tecidos socio-cultural  para declarar a Rapa como Patrimonio Cultural  Inmaterial  da
Humanidade.

• A  Casa  das  Letras  chamarase  “Casa  das  Letras  Rosalía  de  Castro”.  Facer  as
actuacións oportunas para que este espazo conte cada ano cunha programación
dedicada a un persoeiro  de relevante referencia literaria para Galiza e mesmo
para A Estrada.

• Apoiar todo tipo de iniciativas culturais que redunden en coñecemento, creación
e expresión da nosa cultura e do idioma: festas da poesía, concursos musicais e
literarios, etc.

• Promover desde o concello, en colaboración co tecido sociocultural e educativo,
iniciativas participativas para a divulgación de tradicións como procesión de
caveiras polo Samaín, enterro da sardiña, o Apalpador e a Apalpadora, etc.

PATRIMONIO

• Eliminación  do  rueiro  fascista  substituíndoo  por  referencias  positivas
merecentes de mellor recordo para a vila polo seu respecto pola democracia e
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polos estradenses. Cumpriremos a vontade dos Mártires da Estrada fusilados en
1937 dedicándolles unha das rúas máis céntricas da vila

• Recollida, promoción e arquivo da tradición oral e outro patrimonio inmaterial.
• Promoverase desde o concello para que nos centros escolares, en colaboración

coas  equipas  extra-escolares,  se  sensibilice  a  xente  nova sobre  o  valor  e
conservación  do  contorno  natural,  mediante  propostas  o  máis  interactivas
posíbel  sobre,  por  exemplo,  os  beneficios  do  río,  as  utilidades  que
tradicionalmente veu tendo e as ameazas que pesan sobre el  e que podemos
reivindicar da sociedade para solucionalas.

• Bens de interese cultural:  poñeremos en valor os bens de interese cultural  xa
declarados (Torre de Guimarei, Pazo de Oca, Pazo Bermúdez de Castro, Pazo de
Mota, ... As casas dos  escritores e das escritoras estradenses -Marcial e Avelina
Valladares,  García  Barros,  Cabada  Vázquez,...). •  Promover  a  sinatura  de
convenios con  particulares que posúan bens de interese histórico-artístico e/ou
cultural, para  fomentar o seu uso público, total ou parcial. Promover o uso por
parte de institucións e servizos públicos en edificios de valor histórico e cultural.

• Elaboracións de  planos especiais de protección e rehabilitación do patrimonio
construído, en colaboración coa Consellería de Vivenda e Solo e coa Dirección
Xeral de Patrimonio da Xunta de Galiza, co obxecto de manter e/ ou recuperar a
poboación  residente  para  os  conxuntos  históricos  e  demais  elementos
declarados de interese cultural.

• Recuperar e rehabilitar para uso público a Torre e Pazo de Guimarei.
• Actualizar o inventario dos bens de interese cultural do noso concello, incluíndo

muíños,  castros  e  mámoas  e  outros  bens  patrimoniais  que  deban  ser
especialmente protexidos en tanto non poidan ser obxecto de actuacións para o
seu uso público.

• Apoiar  e  mesmo promover  desde  o  concello  iniciativas  que  pretendan dar  a
coñecer á cidadanía aspectos da historia e o medio socio-natural do país galego
e en particular do concello da Estrada.

• Retomar o mantemento e boa visualización das referencias turísticas do noso
medio promovidas polo BNG no bipartito que tivo responsabilidades de goberno
na Estrada : “auga de vida”, espazos de lecer, fontes restauradas, ...., abandonadas
polo actual goberno do PP.

• Posta  en  marcha  dun  plan  integral que  poña  en  valor  a  ponte  medieval  de
Pontevea e a súa contorna.

12.- INFRAESTRUTURAS

A Estrada, dada a súa situación con respecto a poboacións e cidades significativas e
mesmo  infraestruturas  de  relevancia,  parece  que  debería  ser  unha  vila  e  concello
privilexiado no ámbito das comunicacións. Pois, paradoxalmente, non é así: non hai
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unha  boa  conexión  ao  ferrocarril,  non  hai  un  acceso  viábel  para  todo  tipo  de
transportes á  AP-53,  o itinerario que nos conecta ao porto de Vilagarcía non reúne
condicións, a vila segue a soportar o tránsito pesado polas vías urbanas e mesmo o vial
que nos leva a Santiago de Compostela soporta as dificultades derivadas de ter que
atravesar dous núcleos urbanos de certa entidade;  a bisbarra de Vea e o núcleo da
Pontevea. 

Consideramos desde o BNG que isto precisa unha planificacion das infraestruturas con
perspectiva e baseada nas necesidades da industria, da produción e comercialización
da mesma e das condicións de vida da veciñanza.

Por todo isto o BNG da Estrada comprométese a :

• Impulsar  a construción  da  Variante que  desconxestione  o  tráfico,  sobre  todo
pesado, pola vila e que optimice os movementos de mercadorías do polígono de
Toedo, enlazando coa N-640 dirección Cuntis e Caldas, que tamén exixe unha
importante  mellora  na  baixada  cara  a  Anllada,  no  seu  trazado  e  na  súa
capacidade.

• Promover as obras necesarias para corrixir as malas condicións de conexión coa
AP-53, facéndoa accesíbel para todo tipo de transportes.

• Mellorar a estrada PO-213 (A Estrada- Ponte Ulla) como vía importante para as
parroquias desa ribeira do Ulla.

• Promoveremos a circunvalación urbana As Colonias-25 de Xullo.

• Reclamaremos  e  faremos  as  xestións  oportunas  diante  das  administracións
titulares da N-640 e da PO-2016 a Vinseiro para que se lle dea unha solución ao
acceso desta á nacional así como o arranxo do seu primeiro tramo.

• Partindo  dun estudo do estado das  estradas do  concello,  sexan competencia
municipal, provincial ou autonómica, traballaremos para melloralas en canto ao
estado do firme, o seu ancho, as condicións de seguridade, ao mantemento do bo
estado e visibilidade dos sinais,  etc.

• En canto á  seguridade,  consideramos moi importante mellorala nos arredores
dos refuxios escolares e na existencia de beiravías que permitan transitar a pé
sen perigo por vías de certa intensidade de tráfico.

• Defenderemos  diante  da  Xunta  a  prolongación  da  autovía  a  Santiago,
circunvalando  Pontevea  e  optimizando  o  actual  vial  Pontevea  A  Estrada,
evitando os núcleos máis poboados das parroquias de Vea.

• Actualizaremos e completaremos a sinalización dos núcleos do rural.
• Mellora do trazado da PO-2014 entre Baloira e Pontecesures. Arranxo do cruce de

Baloira.
• Construír un paso seguro ao centro de saúde do Souto de Vea.
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13.- TURISMO

Desde o BNG somos conscientes de que A Estrada e a súa bisbarra teñen que aspirar a
se  converter  nunha  referencia  turística  para  milleiros  de  visitantes  que  ademais
dunhas condicións atraentes e satisfactorias no eido do aloxamento e dos servizos
públicos,  atopen no territorio  do noso concello as  infraestruturas públicas  que lles
faciliten  e  motiven  o  coñecemento  e  desfrute  sostíbel  dos  innumerábeis  recursos
turísticos que A Estrada garda por todo o seu territorio.

Estamos a falar dun importante patrimonio artístico e paisaxístico, así como dun rico e
variado  patrimonio  cultural,  etnográfico  e  histórico,  que unidos  a  unha  importante
oferta  de  tradición gastronómica  fan que  A Estrada poida  atopar  no  turismo  unha
importante fonte de riqueza, se se promoven desde o poder municipal accións políticas
que poñan en valor e fagan visíbel todo este potencial. Accións políticas que xa o BNG
empezou a pór en marcha cando tivo responsabilidades
de goberno.

Cómpre  desde  o  goberno  converter  todo  este  patrimonio  en  produtos  turísticos
atraentes,  que  sexan debidamente  publicitados,  promocionados  e  axudados  na  súa
comercialización.

Para acadar estes obxectivos o BNG levará a cabo as seguintes medidas :
• Elaboración e posta en marcha dun Plan de dinamización do turismo nas Terras

de Tabeirós.

Este será un plan sectorial transversal, no sentido de que dinamizará o turismo en todo
o  seu  conxunto  :  aloxamento,  lecer,  gastronomía,  patrimonio,  comercio  derivado,
buscando  tamén  e  primando  a  colaboración  dos  entes  implicados  (  turismo  rural,
hostais, restaurantes, bares, empresas de turismo activo, etc).

• Creación, promoción e comercialización de paquetes turísticos. Tendo en conta
que  o  particularísimo  patrimonio,  tanto  material  como  inmaterial
(arquitectónico,  paisaxístico,  etnográfico,  gastronómico,  micolóxico,  literario,
musical...)  que conforman o pasado e o presente do noso territorio  non pode
deixarse no abandono ou no esquecemento, o BNG liderará desde o goberno a
súa  incorporación  á  oferta  turística  de  maneira  que  sexan  referencias
motivadoras da visita á nosa vila e concello.

Para  iso  creará,  en  colaboración  cos  axentes  implicados,  paquetes  turísticos  que
combinen, gastronomía, e mesmo comercio coas visitas ás innumerábeis referencias
de interese espalladas por todo o territorio do concello, volvendo a incorporar á web do
concello  programas  como  :  “Roteiro  Castelao”,  “Roteiro  do  románico”,  “Roteiros
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micolóxicos” ou  mesmo  os  programas,  competencia  da  Xunta  :  “  Á  procura  do
cogomelo” ou “Galicia Natural” ...

• Desde o goberno municipal o BNG potenciará o emprego de internet e as redes
sociais así como medios audiovisuais e gráficos na divulgación da Estrada como
destino de interese turístico . Así mesmo, estes medios serán tamén promovidos
para a divulgación dos recursos turísticos e a promoción e comercialización dos
paquetes que se creen.

• Poñeremos en funcionamento  unha oficina de  turismo que estea  á altura  do
potencial turístico que A Estrada representa.

• Traballarase  para  poñer  en  valor  o  patrimonio eco-xeográfico,  etnográfico,
arqueolóxico  e  histórico-artístico,  industrial  (  Barranco  da  Pina,  Fábricas  de
papel de Loimil e Riobo, por exemplo).

• É  fundamental  continuar  co  traballo  iniciado  co  BNG  no  goberno,  de
recuperación  e  posta  en  valor  do  patrimonio  rural,  tanto  material  (fontes,
lavadoiros, muíños, castros, camiños reais, inmóbeis que fixeron historia no eido
industrial e social...) como inmaterial (historia, tradición oral, música, artesanía,
gastronomía, tradicións etc.)

• Levaremos a cabo políticas de calidade, apoiando aquelas empresas que decidan
aspirar á certificación de  Calidade Turística.  Para iso, entre outras actuacións,
potenciaremos  a  formación  naquelas  áreas  que  o  sector  nos  demande  para
mellorar a oferta.

• Recuperaremos as instalacións e paneis informativos das excelencias turísticas
do  concello  así  como  a  mellora  das  infraestruturas  e  da  sinalización
imprescindíbeis para o acceso aos bens patrimoniais de interese turístico.

• Apoiaremos decididamente  as  organizacións  e  colectivos  que  sen  ánimo  de
lucro, estean dispostas a colaborar na posta en valor do noso patrimonio cara o
obxectivo común de conseguir que A Estrada se convirta nun destino turístico
atraente para os visitantes.

• Creación dunha área de autocaravanas

14.- COMERCIO LOCAL

O comercio na Estrada ten, tradicionalmente, un grande peso económico e de xeración
de emprego; neste sentido o BNG levará a cabo unha política que fortaleza, impulse e
modernice o comercio tradicional ou de proximidade do noso Concello, de acordo coas
seguintes liñas de actuación:

• Mellora do Convenio co Centro Comercial Aberto e reactivación da Comisión de
Seguimento.

• A  mellora  dos  contornos  comerciais,  rehabilitando  e  humanizando  o  centro
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urbano.
• Plan de Mellora e Revitalización da Praza de Abastos como punto de referencia

principal para a compravenda de produción de produtos frescos e ecolóxicos.
• Fomento do asociacionismo comercial:
• Dotar de locais para  albergar a sede da asociación de comerciantes.
• Programación de actividades formativas para o sector.
• Realización de programas formativos para o comercio de proximidade.
• Integración de produtos locais e artesanais nos establecementos comerciais do

Concello da Estrada.
• Promoción das Feiras Sustentábeis e incremento da súa periodicidade.
• Apoio  á  comercialización en  circuíto  curto e  á  creación  de  Cooperativas  de

Consumo. 
• Creación da marca local “produto da Estrada".
• Creación dun Centro de envasado e distribución da produción agraria local.
• Programación  de  eventos  e  feiras  do  pequeno  comercio  na  Fundación  de

Exposicións e Congresos.
• Posta  en  marcha  de  tendas  virtuais para  o  comercio  local,  así  como

asesoramento e formación a través de A Estrada Dixital.

15.- SECTOR DO MÓBEL E CARPINTARÍA

Falar do móbel é falar da Estrada. O sector do móbel e carpintaría situado no concello
da Estrada presenta unha serie de singularidades como a concentración xeográfica das
empresas,  a  calidade  de  fabricación,  e  o  alto  nivel  de  recoñecemento  das  persoas
consumidoras  que  lle  permiten  ser  referencia  a  nivel  nacional,  estatal  e  mesmo
internacional.

Porén, é necesario potenciar estas singularidades para acadar uns maiores niveis de
competitividade e eficiencia que reforcen e consoliden o sector do moble, garantido a
sostibilidade e o seu futuro.

Para iso, é preciso aproveitar as múltiples sinerxias que proporciona a súa localización
xeográfica e a experiencia e o saber facer dos axentes, institucións, empresas e persoas
que existen en torno a el.

Medidas concretas para o sector do móbel:

• Levar  a  cabo  un  Plan  Estratéxico  específico para  este  sector  na  Estrada  co
obxectivo de reforzar e consolidar o sector do móbel garantindo a sostibilidade e
o seu futuro. Este Plan Estratéxico sectorial permitirá solucionar temas como a
cooperación  empresarial,  a formación,  a  comercialización  e  a
internacionalización.
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• Construción e posta en marcha da Cidade do Móbel.
• Creación do Mestrado da Madeira.

16.- PROPOSTAS PARA A DEMOCRATIZACIÓN, LOITA CONTRA A CORRUPCIÓN

Entendemos que moitos dos problemas que ten o noso Concello son derivados do uso
dos  recursos  institucionais  e  económicos  que  posuímos  para  a  satisfacción  de
intereses de quen os xestiona en vez de poñelos ao servizo da comunidade, seguindo
criterios  de  eficiencia  e  prioridade.  Se  esta  situación  vén  de  vello  e  foi  imposíbel
atallarse até agora a pesar das iniciativas e denuncias do BNG, na situación social e
económica  que  hoxe  vivimos  e  diante  da  sensibilización  contra  estas  prácticas,
cómpre “darlle a volta”, cómpre poñer couto inmediato con alternativas concretas que
erradiquen a corrupción de todos os ámbitos de xestión pública do noso Concello.

Desde o BNG facemos as seguintes propostas concretas para evitar o xeito discrecional
no que se fan as contratas, impedir as discriminacións nos servizos e na dotación de
recursos, e a mellora na competencia dos empregados municipais a través dun acceso
en función dos principios de igualdade, mérito e capacidade.

• Promoveremos  a  remunicipalización  e  xestión  directa  de  servizos
externalizados

• Non privatización de ningún servizo, programa, obra ou actuación que se estea a
desenvolver ou poida ser desenvolvida por persoal municipal.

• Nas  contratacións con entidades privadas

• Con  carácter  xeral  aqueles  contratos  que  deba  realizar  o  concello  (con
provedoras  de  obras,  ...)  realizaranse  por  procedementos  que  inclúan  a
publicidade  fuxindo  das  adxudicacións  directas  e  os  Negociados  Sen
Publicidade (obviamente naqueles  nos que polo  obxecto e  contía  a  lei  non o
exixe),  establecendo  un  Regulamento  Municipal  de  Contratación,  así  como  a
publicación de todos os contratos e un estrato anual dos pagos realizados a cada
unha das empresas que inclúa a razón social,  o concepto e o importe aboado
polo Concello.

• Nos Pregos  que  se  realicen  un dos  criterios  a  introducir  para  valorar  será  o
cumprimento das obrigas empresariais cos seus empregados e empregadas e o
respecto  aos  dereitos  sociais  e  salariais dos  mesmos,   sendo  causa  de  non
admisión  ou  valoración  negativa  ter  nos  antecedentes  a  vulneración  dos
mesmos.

17.- TECNOLOXÍA E REDES SOCIAIS

• Mellora e modernización da web do concello.
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• Cursos de formación para colectivos e sectores económicos.  Recuperación do
portal e-formación.

• Realizaranse xornadas de sensibilización para nais, pais e fillos e fillas respecto
ao bo uso das redes sociais e da tecnoloxía en xeral.

• Mellora da cobertura e velocidade da rede wifi da Estrada Dixital.
• Implantación progresiva de software libre  e  estándares  abertos nos sistemas

informáticos municipais.
• Implantación da fibra óptica en todo o rural.
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