
Luís Pérez Barral novo portavoz do BNG

A asemblea do BNG en Ribeira decidiu, por unanimidade,
renovar a súa dirección política situando a Luís Pérez
Barral como voceiro do grupo municipal, a Cruz Rivadulla
Márquez como concelleira e a Xabier Vidal Peón como o
novo responsábel local.

Xosé Vázquez Cobas deixa a portavocía e pasa a formar
parte da dirección local á que achegará a súa valiosa
experiencia. O novo portavoz, Luís Pérez Barral,
agradeceu o compromiso e o intenso traballo ao longo de
todos estes anos, "sen dúbida fixo e seguirá facendo un
grande traballo dentro do BNG".
.

Pérez Barral agradeceu o apoio e confianza que a
militancia depositou nel para liderar o BNG. Barral asume
esta nova responsabilidade con optimismo e asegura que
"vou dar o mellor de min mesmo para abrir un tempo
novo de futuro e de esperanza en Ribeira".

Construír un proxecto gañador e de maiorías
Barral avanza que abrirá un diálogo con todo o mundo,
sumando cada vez máis persoas de todos os ámbitos e
de todos os sectores que permita fortalecer, aínda máis,
o BNG e ensanchar a súa base social.

"Temos a responsabilidade de construír un proxecto
gañador para a maioría porque moita xente ve en nós a
alternativa que Ribeira precisa", asegurou.

O BNG fortalécese como alternativa e fixa como reto ensanchar a base social
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"Ribeira é unha localidade con moito potencial e con
xente extraordinaria polo que temos a obriga de acertar
para ofrecer solucións aos problemas do día a día que
impactan de cheo nas familias, na clase traballadora, nas
persoas autónomas, nas pequenas e medianas
empresas". 

As políticas levadas adiante polo BNG son positivas para
a maioría social, vese nas propostas aprobadas, como a
creación dunha residencia pública, a creación dun bono
para apoiar o comercio, a defensa da educación ou
sanidade públicas, por citar só algúns exemplos.

Coñece a Luís
Naceu en Ribeira en 1990, é graduado en Lingua e
Literatura Galegas pola USC, título que sacou ao tempo
que traballaba na hostalaría. 

No plano laboral, Luís compatibilizará esta nova
responsabilidade co seu traballo actual de empregado
público na Administración Local, co cal non percibirá
dedicación económica do Concello de Ribeira.

No plano político, milita no BNG desde hai máis dunha
década e ten experiencia como concelleiro desde 2012
Durante a súa traxectoria asumiu diversas
responsabilidades, como ser responsábel do BNG na
Barbanza ou ser membro do Consello Nacional.

Imaxe: Cruz Rivadulla, Xabier Vidarl,, Luís Pérez, Xosé Vázquez e Rosana Pérez 



En Ribeira hai 3.760 vivendas baleiras,
segundo o INE, un problema que debería
atallarse con medidas para facilitar o acceso
en réxime de alugueiro ás familias que
desexan vivir e traballar aquí, mais tamén
dándolle garantías ás persoas propietarias.

Ademais do anterior, o Concello de Ribeira
debería contar con polo menos catro
vivendas de emerxencia social temporal que
permitisen resolver imprevistos e situacións
persoais delicadas. O BNG ribeirense 
 demanda que o goberno local negocie coas
entidades financeiras para que, algunha das
vivendas baleiras que teñen en propiedade,
pasen a ser propiedade municipal. 
 

“É hora de que Ribeira conte con vivendas
destinadas a emerxencia social” que poidan
usar as familias en risco de exclusión social,
persoas con problemas económicos severos
ou casos de violencia machista ou de
desafiuzamentos, para que teñan unha
vivenda digna dispoñíbel mentres se resolve
a súa situación persoal. Con esta demanda,
daríase cumprimento á Ordenanza de
Inclusión Social do Concello de Ribeira e
axudaría ás persoas máis desfavorecidas.

Tamén demandamos impulsar a creación de
vivendas de protección oficial en réxime de
alugueiro coas 100 vivendas que a Sareb
(banco 'malo' financiado con cartos públicos)
ten en Ribeira.

Con esta proposta daríaselle unha solución
definitiva a moitas persoas que corren risco
de desafiuzamento e garantiríase o dereito
da poboación a ter unha vivenda digna”,
asegurou Pérez Barral.

O BNG propón que o
Concello teña vivenda
de emerxencia social

Queremos que se amplíe
o horario de atención
ao público de Correos

Esta medida, ademais de xerar novos postos de traballo,
redundará no beneficio da veciñanza, garantirá unha atención
máis cómoda, un servizo máis eficiente e adaptado ás
necesidades actuais, con menor tempo de espera e facilitando
unha mellor organización do traballo das empresas, do comercio
e das persoas usuarias. 

Solicitamos, tamén, cubrir as baixas, permisos e vacacións que
eviten sobrecargar de traballo ao persoal. 

Demandamos que se habiliten 150
estacionamentos nas Avesadas

Rexistramos unha iniciativa para que se
aumente o horario de atención ao público da
oficina de Correos, incrementando a apertura
da oficina en horario de tarde.

Imaxe: Rosana Pérez, Luís Pérez, Xosé Vázquez e Adolfo Muíños

Desde hai anos o Concello paga o alugueiro dun predio
nas Avesadas -diante da rotonda da poutada- que podería
dar cabida a 150 vehículos. Actualmente só poden
estacionar uns 20 debido á lamentábel situación na que
se atopa, con cascallos e maleza. É vergoñento que por
culpa da parálise e incapacidade do goberno local para
rematar as obras, o alcalde estea gastando cartos
públicos deixando este aparcadoiro sen rematar. 

Esta situación provoca que moitas persoas non teñan
onde deixar o coche cando baixan á vila. Desde o Bloque
volvemos incidir na necesidade de habilitalo para
aumentar as prazas de aparcadoiro gratuítas. 

Tamén seguimos apostando por rescatar a concesión do
aparcadoiro do Centenario para poder poñelo a disposición da
veciñanza con tarifas reducidas e bonificacións para quen
merque na localidade. Esta medida impulsaría o comercio e 
 aumentaría o número de estacionamentos públicos, algo moi
necesario a día de hoxe.

Transporte público
Malia as 500 sinaturas esixindo solucións aos problemas do
transporte público, os gobernos galego e local non fixeron nada
por resolvelos. Segue habendo queixas pola falta de inforamción,
a accesibilidade dos autobuses, atrasos e mesmo frecuencias
que non chegan a pasar nos horarios indicados.

Ante todos estes problemas o BNG volverá levar iniciativas ao
Parlamento galego e diante do goberno municipal para
demandar solucións inmediatas.



Presentamos emendas ás ordenanzas fiscais para
rebaixar o prezo da auga, depuración e vehículos
No BNG temos como obxectivo rebaixar varias taxas
e impostos municipais coa finalidade de acabar
cunhas “taxas e impostos abusivos” e que se sitúan
por riba da media dos concellos da contorna. Para
conseguir este obxectivo, presentamos emendas á
modificación das ordenanzas fiscais, que aprobaron
PP e PSOE, ao considerar que se está castigando á
veciñanza a pagar máis por decisións erradas
tomadas polo goberno local.

"Sabemos que hai fondos suficientes para facer
rebaixas importantes, mais o goberno local prefire
facer caixa cunhas taxas e impostos, claramente
abusivos, que lle cobra á veciñanza neste momento
de crise económica”, asegura o concelleiro do BNG,
Luís Pérez Barral. Os datos confirman que se poden
facer rebaixas e bonificacións importantes. Barral
detallou que o goberno municipal de Ribeira vaille
cobrar á veciñanza 4,65 millóns de euros no ano
2022 en concepto de auga, saneamento, lixo e
sumidoiros, mentres, outras taxas e impostos que
non lle afectan á veciñanza, se manteñen en niveis
mínimos, como a taxa que grava o uso de terreo
público por parte das compañías eléctricas e
telefónicas da que só se prevé ingresar 265.000€.

Así pois, desde o BNG propoñemos reducir un 20% a
taxa de saneamento e depuración por ser “tarifazo
abusivo" debido ao actual modelo de depuración, caro
e ineficiente. Tamén se debe incrementar a
bonificación a colectivos vulnerábeis pasando da
exención do 50% da taxa até o 60%. 
Coa subministración de auga potábel, facemos a
proposta de crear unha bonificación dun 30% para
familias numerosas e establecer o consumo por
tramos (reducido, medio e xeral). “Aprobar esta
medida premiaría aqueles fogares que reduzan o seu
consumo de auga, aforren cartos”, asegurou Pérez
Barral.

Por outra banda, propoñemos a rebaixa do imposto de
vehículos un 2% e aumentar a bonificación para
vehículos menos contaminantes (eléctricos, híbridos
e de baixas emisións) pasando da bonificación dun
50% durante os 5 períodos impositivos seguintes ao
da súa matriculación, a tela durante un período de 7
anos.

Por último propoñemos manter o prezo actual pola
retirada de vehículos na vía pública ante a subida dun
23% aprobada por PP e PSOE. “Ribeira ten pouco
aparcadoiro e, en vez de facilitar espazos onde deixar
o coche, queren actuar á brava aplicando un 'tarifazo'
a quen lle leve o coche o guindastre”, concluíu Barral.

Imaxe: Cruz Rivadulla, Luís Pérez, Xosé Vázquez, Silvia Varela e Antón Parada

É preciso mellorar a
Atención Primaria
O Goberno galego segue sen reforzar o persoal da
Sanidade Pública provocando que a Atención
Primaria estea nunha situación de colapso na que hai
falta de persoal, demoras de días para ir ao médico/a
de cabeceira, esperas para probas diagnósticas, etc.

Insistimos en que é preciso cubrir as vacantes do
persoal médico e administrativo para garantir un bo
servizo presencial á poboación. Vemos anuncios da
Xunta para construír un novo centro de saúde pero
primeiro é prioritario reforzar o persoal.



Queremos aumentar as zonas verdes, mellorar
instalacións deportivas e reforzar a seguridade viaria

No Bloque levamos tempo recollendo propostas que
nos achegan os veciños e veciñas sobre cuestións
que consideran prioritarias. Recentemente
presentamos unha iniciativa para que se aumenten as
zonas verdes, se melloren as instalacións deportivas e
se poñan en marcha medidas que garantan a
seguridade viaria nas parroquias. "Son necesidades
importantes que cómpre atender", asegurou o voceiro
do BNG, Luís Pérez Barral. 

"Incluímos actuacións que directamente nos pediron
veciñas e veciños que o goberno descoida porque só
pensa nas grandes obras como o auditorio, que
acumula un gasto desorbitado e xa custa o dobre do
previsto inicialmente", asegurou Barral. Aglutinamos
as propostas en tres grandes bloques; aumento das
zonas verdes, mellora dos espazos deportivos e
reforzo da seguranza viaria nas parroquias.

Con respecto ao aumento das zonas verdes e mellora
de parques infantís propoñemos implementar un plan
“Reverdecer Ribeira” para aumentar as árbores nas
rúas, mais tamén habilitar unha parcela para crear
unha alamedano centro urbano. Dentro da nosa
alternativa, aprobouse cubrir dous parques infantís

para que poidan ser usados cando chova, construír
dous aseos públicos en Ribeira e rehabilitar o
lavadoiro de Gude, en Artes como espazo de ocio.

Con respecto á mellora das instalacións deportivas
instalaranse torres de iluminación no campo de fútbol
de Carreira, solicitamos a construción de novos
vestiarios no campo de fútbol de Oleiros e mellorar a
zona do Campo da Tasca en Aguiño con novo
mobiliario. No pleno de febreiro tamén se aprobou a
proposta do BNG para  adecuar os Campos de Saamil
en Corrubedo e convertelos nun espazo deportivo e de
ocio.

Por último, entre as propostas de reforzo da
seguranza viaria, destacamos a necesidade de
calmado do tráfico en diversos puntos do concello, a
renovación da rúa Sidreiras con novo firme e
beirarrúas, iluminar e pavimentar os aparcadoiros
disuasorios de Ribeira, ampliación e dotación de
sumidoiros na rúa Revolta, en Castiñeiras, dotación de
beirarrúa e pavimentación da rúa Iñeiras, en Olveira,
pavimentación da estrada de Lixó a Balteiro, en
Oleiros e instalación de marquesiñas no colexio de
Frións, en Carreira.

Imaxe: Teresa Prol, Luís Pérez, Silvia Varela, Xosé Vázquez, Vicente Carou e Cruz Rivadulla

Luís Pérez: "o goberno desoe as peticións veciñais e só gasta en obras xigantescas"



O Pleno volve a esixirlle ao alcalde que se estude
a alternativa do BNG á circunvalación de Ribeira

Mostramos a nosa satisfacción ao aprobarse por
maioría absoluta unha proposta para realizar un estudo
técnico sobre a idoneidade de realizar a circunvalación
de Ribeira pola estrada de Xarás-Frións. A proposta,
asinada de maneira conxunta entre todos os grupos 
 municipais, agás o PP, obtivo 12 votos a favor e
obrigou  ao alcalde a rectificar a súa negativa a estudar
este proxecto.

O BNG, xunto cos grupos que apoiaron a iniciativa,
defendeu a necesidade de facer un estudo no que se
valore a proposta do BNG de reformar a estrada de
Frións-Xarás para convertela na circunvalación que
Ribeira precisa. Os argumentos para defender esta
alternativa son sólidos, por implicar un menor impacto
ambiental ao non ter que facer grandes movementos
de terra, tería menor impacto social ao non afectar
núcleos habitados e sería menor custe económico por
ter só que mellorar o trazado existente mediante o
suavizado de curvas e a construción de carrís de
subida e baixada adicionais.

O voceiro do BNG, Luís Pérez Barral, explicou que "esta
proposta, de facer a circunvalación por Frións, alén de
beneficiar a barrios tan poboados como Fafián,
Coveliño,

As Avesadas e o centro urbano de Ribeira, daríalle
servizo á poboación e negocios de Carreira e Aguiño".
Ademais do anterior, Barral detallou que os vehículos 
 que baixan de Corrubedo, Olveira, Oleiros e Artes ao
centro de Ribeira poderían escoller esa alternativa
para desembocar directamente nos aparcadoiros
disuasorios das Avesadas coa conseguinte redución
do tráfico rodado no centro urbano.

"É unha boa nova ver como o PP rectifica, Ruiz Rivas
debe antepoñer os intereses da veciñanza aos do seu
partido", asegurou Barral. O voceiro nacionalista
instará a que Ruiz reciba á veciñanza afectada pola
circunvalación tan axiña como sexa posíbel e
intermedie coa Consellaría de Infraestruturas para que
atenda as alegacións da Plataforma veciñal tal e
como se aprobou.

No BNG estaremos vixiantes para que se cumpra
integramente co acordo plenario e se realice un
estudo de viabilidade que certifique que a estrada de
Xarás-Frións (CP-7301) é a circunvalación que Ribeira
precisa. "Estamos contentos, pois demóstrase que as
propostas do Bloque benefician ao conxunto da
veciñanza ribeirense", concluíu.

Imaxe: Membros da plataforma de afectados pola circunvalación no Parlamento galego cos concelleiros do BNG Luís Pérez, Xosé Vázquez e a deputada Rosana Pérez



A adecuación dos campos de Saamil será unha
realidade ao se aprobar en pleno a proposta feita
polo BNG para destinar fondos para crear neste
espazo unha área deportiva e recreativa. Así pois,
investiranse algo máis de 115.000 euros para crear
pistas de tenis e instalar barras para a práctica de
calistenia. Desde o Bloque seguiremos traballando
para que este lugar siga medrando en equipamentos.
Con respecto á parroquia tamén lle pedimos ao
goberno local axilidade para rematar as obras do
centro social.

Corrubedo

Desde o BNG propoñemos un plan para revitalizaro o
Parque Natural onde se contemplen partidas
económicas para compensar ou adquirir terreos ás
persoas afectadas que estean en disposición de
vender os seus terreos á Xunta.
Fixemos a proposta para fomentar o cultivo das
terras, a gandaría, a apicultura, a silvicultura outras
actividades respectuosas co medio natural, así como
a creación dun selo de identidade para os produtos
desta zona. Tamén propuxemos aumentar os cartos
para preservación da natureza, muros e valados.

Olveira

O lavadoiro de Gude carece dun mínimo mantemento
xa que a vexetación crece sen control e podemos
atopar lixo no chan, como latas, plásticos, envoltorios,
etc. Desde o BNG solicitamos unha actuación integral
na que se contemple a restauración da cuberta, chea
de pintadas e hedras, se fagan limpezas de maneira
periódica que eviten a proliferación de residuos neste
espazo público e se instale un panel informativo coa
historia e datos relevantes desta zona. Tamén
solicitamos para a parroquia de Artes que se rocen as
cunetas con maior frecuencia.

Artes

Recollemos as peticións dos veciños e veciñas de
Axeitos para que se adecúe un camiño de acceso ao
paseo fluvial do río Artes desde a aldea de Axeitos.
Dito camiño, malia estar sinalizado, tan só está
pavimentado con cemento nunha parte mentres que
a outra está nun estado intransitábel, pois, é unha
lameira que recolle a auga que vai da fonte. A non ser
que se vaia con botas de auga, é imposibel
achegarse ao río. Se no verán xa é difícil acceder, en
tempo de chuvia faise imposíbel.

Oleiros

Imaxe: Vicente Carou, Luís Pérez, Cruz Rivadulla e Xosé Vázquez.



En maio de 2020 o BNG rexistraba unha iniciativa
para axilizar a construción do Club de Remo e 
 destinar 600.000€, pero o PP rexeitou a proposta.
Transcorridos 9 meses, a parálise é absoluta e non
hai proxecto, nin prazos que permitan saber cando
será unha realidade esta instalación tan necesaria
que resolva as necesidades do club.
Ribeira podería ser unha potencia nos deportes
ligados ao mar por iso imos seguir buscando unha
solución que permita crear un equipamento á altura
dun club que aglutina arredor de 200 persoas.

Aguiño

Tras máis de 10 anos de parálise, congratulámonos
de que se atenda a demanda feita polo BNG para
rematar o centro social de Carreira. A veciñanza por
fin disporá dun espazo axeitado para poder
desenvolver xuntanzas, actividades lúdicas e
culturais.
Por outra banda, grazas á iniciativa do BNG, xunto
coa petición realizada por moitos pais e nais da
parroquia, Carreira terá un dos dous parques
cubertos que se farán no municipio. 

Carreira

Tras recibir queixas da veciñanza de Castiñeiras, dos
Páramos, Ameixida ou Martín sobre os problemas de
subministración e presión da auga demandamos  do
goberno local que fixese melloras na conexión.
Vanse investir 107.627€ na mellora da conexión
desde a Ameixida até Castiñeiras, co que agardamos
que se reduzan os problemas de roturas na rede de
abastecemento, baixadas de presión e mesmo cortes
de subministro durante horas que causan
importantes trastornos nos fogares.

Castiñeiras

Queremos que o goberno local faga unhas beirarrúas
accesíbeis na rúa do polideportivo e as dote de
iluminación.
Ademais destas beirarrúas hai que realizar 
 actuacións de seguridade viaria na contorna do
colexio público mediante o calmado do tráfico e a
creación de beirarrúas.
Por último, incidimos na necesidade de aumentar os
contedores de reciclaxe e a roza das cunetas de
maneira periódica.

Palmeira Imaxe: Cruz Rivadulla, Xosé Vázquez e Vicente Carou nos Páramos

Imaxe: Luís Pérez e Cruz Rivadulla na Insuela

Imaxe: Cruz Rivadulla, Xosé Vázquez, Luís Pérez e Vicente Carou diante da
sede do Club de Remo
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A COVID-19, a reforma laboral, a sanidade... Hai
moitos temas de importancia na actualidade.

Si, e en todos eles os gobernos deberan demostrar
valentía e que aprenderon a lección. En cambio,
vemos que van no camiño inverso. A Xunta segue a
recortar na sanidade pública, especialmente na
atención primaria. E o goberno español mantén no
básico a reforma laboral que fixera o PP. Cando máis
falta fan políticas fortes en favor da economía real,
das persoas autónomas, das traballadoras, dos
servizos públicos... menos valentía e vontade vemos
nos gobernos galego e español.

O BNG é especialmente crítico coa reforma laboral
anunciada polo goberno PSOE-UP.

A nós gustaríanos poder votar a favor. Iso querería
dicir que é unha reforma que derroga a do PP e
recupera dereitos. Mais é todo o contrario: unha
fraude, totalmente decepcionante. O PSOE e Podemos
podían apoiarse na maioría de esquerdas do acordo
de investidura, e en cambio prefiren pactar coa CEOE e
manter o núcleo da reforma do PP. Tanto é así que
esta reforma que queren aprobar conta co apoio de
Aznar e da dereita máis ultra.

ANA PONTÓN: "O futuro de Galiza
pasa por facernos valer como pobo"

Outro tema que está enriba da mesa é o chamado
"financiamento autonómico".

Si, e tamén neste tema, como no da enerxía eólica, o
aforro ou a AP9, Galiza sae prexudicada. Dámos ao
Estado máis do que recibimos, e non temos control
sobre os nosos cartos. En todos estes grandes temas
propuxemos sempre acordos de país en beneficio da
sociedade galega, mais o centralismo de PP, PSOE e
Podemos favorece sempre que nada cambie, e polo
tanto que o agravio e discriminación a Galiza
continúen.

Nos últimos meses detéctase que medran os ataques
das forzas estatais contra o BNG, por estes temas.

Si, medran por dous motivos. Primeiro, porque saben
que o BNG medra, está á alza, e preocúpalles. Somos
a alternativa política e de goberno ao modelo que nos
ofrecen as forzas estatais: máis do mesmo, para que
nada cambie. O segundo motivo é que os deixamos en
evidencia. Coa nosa defensa dos intereses galegos,
goberne quen goberne, quedan retratados. No BNG
temos clara unha cousa: o futuro de Galiza pasa por
facernos valer como pobo. As forzas centralistas, do
PP a Podemos, están nerviosas, e ese nerviosismo fai
que actúen así.


