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O PP EMPEORA O CAOS DO TRÁFICO EN RIBEIRA
Aumenta o malestar veciñal ante o continuo colapso no tráfico e a falta de aparcadoiros
As reformas de tráfico emprendidas de maneira
unilateral por Ruiz Rivas están provocando un colapso
total do centro urbano. Calquera día da semana vemos
como se rexistran atascos, as ambulancias pasan polo
Malecón con moitas dificultades e existe unha carencia
grande de espazos para aparcar.
A reforma das Carolinas está empeorando todo aínda
máis porque o PP gasta máis de 440.000€ en quitar
aparcadoiro e reducir carrís para aumentar o cemento,
poñer palmitos e herba de plástico.
Por se todo iso fose pouco, Ruiz Rivas e a Xunta
pretenden facer unha circunvalación cun trazado que vai
colapsar aínda máis o tráfico no centro, afecta a
núcleos de poboación e illará o parque de San Roque ou
o río Pedrín.
A proposta do Bloque é realizar a circunvalación pola
estrada de Xarás a Frións, idea que foi aceptada polos
demais grupos políticos e pola plataforma veciñal, ao
ter menor impacto ambiental ao non ter que facer
grandes movementos de terra, tería menor impacto
social ao non afectar núcleos habitados e sería máis
económica por ter só que mellorar o trazado existente
mediante o suavizado de curvas e a construción de
carrís de subida e baixada adicionais. Esta alternativa
foi ignorada polo PP sen criterios técnicos. Isto
suscitou un forte malestar na localidade chegando a
rexistrarse nunha soa semana máis de 1.200 sinaturas
de veciños e veciñas que se opoñen á proposta da
Xunta.
Ante a exclusión desa alternativa, o BNG, xunto con
outros grupos da Corporación e a plataforma veciñal de

Rosana Pérez e Xosé Vázquez
cos voceiros da plataforma

afectados pola circunvalación de Ribeira, forzamos un pleno
extraordinario co obxectivo de reprobar ao alcalde pola súa
negativa a cumprir cos acordos plenarios e esixir a realización
dese estudo técnico comparativo e independente sobre o
trazado da estrada de Frións a Xarás.
Ruiz convocou un pleno fraudulento, dun día para outro e
saltándose a lei, para dificultar a participación de edís que
tiñan obrigas laborais inaprazábeis ou se atopaban fóra do
municipio e aproveitando a ausencia do secretario municipal. O
PSOE salvou a Ruiz da reprobación e participou dese pleno
fraudulento. Non é a primeira vez que o PSOE evita que o PP
perda as votacións. Dedídcase a soster a un PP en minoría e
que incumpre os acordos plenarios.

Constantes mentiras e incumprimentos
Atopámonos ante un goberno incapaz de desenvolver os
proxectos que Ribeira precisa e, lonxe de solucionar as
demandas veciñais, está a crear máis problemas. Por
poñer algúns exemplos das constantes mentiras e
promesas incumpridas bastan tres exemplos clamorosos.
Estación de autobuses: a día de hoxe a estación de
autobuses segue sen ser unha realidade malia estar
prometida desde o ano 2013, na actualidade só está en
obras a pérgola. A xente debe agardar o bus á intemperie.
Centro social de Carreira: está sen rematar desde 2012 a
pesar de dispoñer das partidas orzamentarias aprobadas
para acabalo.
Unidade de Atención a Drogodependentes: dispón de
518.000 euros desde 2018 para a súa rehabilitación pero
nada se fixo.

PP e PSOE pactan uns orzamentos que non responden ás demandas sociais
O PSOE ribeirense reforza o goberno en minoría do PP ao formalizar os orzamentos de 2021 e un protocolo de
actuación conxunta até 2023. Isto, na práctica, supón un pacto de goberno encuberto. É certo que non é a primeira vez
que o PP saca adiante votacións grazas ao voto do PSOE; temos que lembrar como os votos a favor dos socialistas
aprobaron os orzamentos de 2020 ou como salvaron ao alcalde de ser reprobado por incumprir os acordos plenarios.
Os orzamentos pactados por PP e PSOE son uns orzamentos irreais porque hai partidas que directamente non se van
exectuar como é o caso da biblioteca, cuxa obra dixo Ruiz Rivas que "non empezará até 2023"; por outra banda os
orzamentos de 2020 só se executou o 54%. As contas non dan resposta a demandas sociais porque prevén crear
equipamentos innecesarios como o 4º Museo do Mar (xa o hai en Rianxo, Noia e Porto do Son) pero non inclúen
aumentos nos investimentos en axudas a familias, fomento do comercio ou a creación da escola de música.
Por último, son uns orzamentos en contra dos ribeireses porque o PP está recortando en ensino, na sanidade e
pretende facer unha circunvalación que afecta a núcleos de poboación. Ademais existe un caos no tráfico e faltan
aparcadoiros, para o cal PP e PSOE nada prevén. En definitiva, o PSOE únese ao proxecto do PP que non ofrece
solucións e demostrouse incapaz de resolver os problemas da sociedade ribeirense.

O BNG recolle as necesidades da veciñanza
de Artes
Artes é unha das parroquias que menos investimentos recibe por parte
do Concello de Ribeira. Facemos fincapé na necesidade de rozar
cunetas, colocar illas de reciclaxe con todos os contedores, recipientes
de recollida de aceite usado e mellorar a iluminación. Por outra banda,
varias estradas e camiños precisan unha nova pavimentación ante a
existencia de fochancas e firmes moi deteriorados nos lugares de
Sego, Fonte das Cruces ou do Outeiro ao lugar do Castro.

O Pleno aproba as propostas do BNG para
poñer en valor o Faro de Corrubedo
O abandono no que está sometido o Faro de Corrubedo e a parálise do
goberno local á hora de arranxar esta situación, fixo que no Bloque
déramos un paso adiante para acabar co deterioro que sofre. O Faro é
un dos máis espectaculares da Península Ibérica, único por situación,
entorno e historia e acoden a el miles de visitantes anualmente. De aí
que rexistraramos iniciativas para que se realicen melloras na
contorna, se restaure o faro e se pida a xestión municipal para as
instalacións que non teñan que ver coa seguridade marítima. Vicente
Paz, membro do BNG local, asegura que "poñer en valor o faro e a súa
contorna natural sería un revulsivo para a parroquia de Corrubedo".

Atendemos as demandas da veciñanza de Palmeira
Xosé Vázquez, portavoz municipal, xunto coa tamén
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Ribeira aproba a iniciativa do BNG para ter unha nova
residencia para persoas maiores
O Pleno aprobou por unanimidade en abril deste ano a
proposta do Bloque para que Ribeira teña unha nova
residencia de maiores. Esta iniciativa responde á aposta
do BNG polo sistema público de benestar e pretende
contribuír a aumentar o número de prazas de
residencias públicas tendo en conta o elevado déficit
que existe na actualidade. Por mor das políticas que
aplica o Partido Popular, Galiza só conta con 2,3 prazas
por cada 100 habitantes de 65 anos malia que a OMS
recomenda, o dobre, 5.
O sistema de dependencia só chega ao 51% da poboación
beneficiaria e a carencia de residencias públicas é evidente.
Ademais 8 de cada 10 prazas de residencias de maiores en
Galiza son privadas.
Lamentamos a continua improvisación do PP na localidade
para darlle uso ao edificio de Hesta Kurva tras máis de sete
anos sen definición e cun custe de 100.000 euros para as
arcas públicas. En sete anos o PP propuxo diversos usos,
mesmo chegaron a falar en 2018 de regalarllo a unha
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empresa para facer unha residencia privada coa que
sacar cartos, algo que para o BNG fai visíbel o modelo
residencial do PP: privatizar e mercantilizar o dereito á
vellez digna para facer negocio co que lucrarse.
Grazas á proposta do BNG, aprobada por unanimidade,
Ribeira contará cunha nova residencia, dándolle un fin
social ao edificio situado nas Saíñas. Ese edificio
poderá ter zona exterior verde, unirase co paseo de
Coroso e está ben conectado co transporte público.

Ribeira necesita máis persoal sanitario, atención presencial
e ampliar o centro de saúde
Retomar a atención presencial, aumentar o persoal sanitario e
acabar coa falta de espazo do centro de saúde de Ribeira é
algo urxente, polo que o BNG trasladou a comezos deste ano
iniciativas ao goberno local e ao Parlamento galego para
buscar solucións. A proposta presentada polo Bloque no
Concello de Ribeira saíu aprobada por unanimidade para lle
demandar á Xunta atender estas cuesitóns para garantir o
dereito á saúde.
O concelleiro ribeirense, Luís Pérez Barral, acusa o PP de non
querer solucionar a forte presión que viven os profesionais da
sanidade pública por mor da carga asistencial, a precariedade,
a falla de medios e a descoordinación, o que provoca que a
atención das persoas sexa cada vez peor.
Segundo Barral, “esta situación, agravada agora pola pandemia,
non é nova e vén derivada dos recortes e da redución do gasto
público feita polo PP nos últimos once anos”. "A situación que se vive no centro de saúde de Ribeira é un exemplo
extremo da desidia das autoridades sanitarias, das políticas do PP na Xunta das consecuencias que implica para os
seus profesionais e, sobre todo, para os seus usuarios e usuarias”, acrecentou.

Os recortes do PP poñen ao centro de saúde nunha situación crítica en Ribeira
A situación é crítica pois nun centro onde debían traballar habitualmente 14 médicos/as; 9 facultativos pola
mañá (para cubrir 12.686 pacientes), 5 pola tarde (para cubrir 7.836 pacientes) e 12 enfermeiros/as só teñen 8
médicos/as e 8 enfermeiros/as. De 4 pediatras (para cubrir 3.536 pacientes), contan con só teñen 2.
As persoas pacientes dun día calquera deberan ser entre 30 e 35, mais as axendas que chegan a soportar as
facultativas son de entre 70 e 85 persoas. A este despropósito hai que sumar aínda as urxencias que podan
darse. O centro é tamén deficitario en canto a persoal de Servizos Xerais e persoal de Enfermería, sendo
habitual tamén que non se cubran as ausencias. De calquera xeito, é de subliñar que non todos os facultativos
dispoñen de enfermeira ou enfermeiro asignado, o que é importante para evitar as distorsións no traballo
diario.

Ribeira precisa unha nova biblioteca e unha sede para o Club de Remo
Ribeira conta cun Club de Remo desde xuño de 2013 e desde aquel ano até a actualidade foron moitos os
problemas que tiveron que afrontar, incluíndo varias mudanzas de localización, mais sempre foron aumentando
o número de remeiras e remeiros. Nos últimos anos, non só se incrementou o número de persoas socias e
remeiras –actualmente chega ás 200 persoas que teñen relación co club-, senón que tamén se están acadando
importantes trofeos. O goberno municipal debe fomentar os deportes náuticos facendo unha forte aposta para
dotar o club de boas instalacións deportivas en Aguiño.
Ademais, Ribeira conta na actualidade con varios campos de fútbol tanto de herba natural como sintética e un
completo complexo deportivo como A Fieiteira con piscina, ximnasio, pavillón, campos de fútbol, circuí t o pump
truck e en breve cun módulo cuberto de atletismo. Todo isto contrasta coas escasas instalacións deportivas
destinadas ao fomento e realización dos deportes náuticos e provoca que clubs como o de remo teñan que
estar emprazados nunhas instalacións moi deficientes con goteiras, desprendementos no tellado, humidades,
frío, inexistencia de vestiarios, auga quente, espazos de estudos, etc.

O BNG demanda unha nova biblioteca
Ademais do anterior, a biblioteca municipal é un
servizo público de existencia obrigatoria, malia isto,
Ribeira non conta cunhas instalacións axeitadas pois
o espazo actual comparte espazo de lectura, aula
para o estudo, sala de informática e zona para
actividades. As persoas usuarias deste espazo
consideran que a falta de espazo para acoller
diversas salas nas que dividir as súas actividades
provoca serias molestias. Ademais a súa localización
enriba dun local con actividade musical tamén
provoca ruído que molesta ás persoas usuarias.
A biblioteca debe ser un servizo que facilite o dereito
á cultura e á información e debe ofrecer posibilidades
para a dinamización, potenciación e democratización
da cultura e lingua propias de Galiza. Neste sentido,
son múltiples as actividades que tería que
desenvolver para que funcionara como un verdadeiro
centro de cultura que fomente, non só a lectura e a
escritura, senón outro tipo de actividades dos
diferentes eidos da cultura.

Cruz Rivadulla, Xosé Vázquez, Luís Pérez e Vicente Paz.

As iniciativas do BNG a prol do Club de
Remo e biblioteca foron rexeitadas polo PP
Desde o ano 2018, o goberno municipal ten todo
paralizado e non avanza nestes dous proxectos e a
veciñanza só escoita falsas promesas. Ruiz Rivas ten
asegurado en múltiples ocasións que en xullo de
2020 estaría finalizado o edificio do Club de Remo
pero a día de hoxe non se moveu un só papel. O
alcalde e o goberno local menten e enredan sen
poñerse a traballar para darlle solución.
Na actualidade, a venda do matadoiro -co que se ían
financiar as obras- non se producirá ao ter que
reclamar o Concello de Ribeira apropiación indebida
de terreo público. Propuxemos desde o BNG destinar
un mínimo de 1 millón de euros para desbloquear
estes dous proxectos pero o PP votou en contra

esixindo que se lle aprobara de maneira incondicional o
Orzamento de 2021,unhas contas feitas á medida do
PP, sen incluír as partidas que quere a veciñanza e o
colectivo e sen dialogar co BNG. Meter estes dous
proxectos no Orzamento do ano 2021 e non aprobar a
iniciativa do Bloque, está demorando meses a
construción destes dous equipamentos tan básicos e
tan necesarios.
Seguiremos insistindo para darlle solución a dúas
demandas que tratan de resolver as necesidades que
presenta o Club de Remo e de avanzar na construción
da nova biblioteca de Ribeira que sirva para fomentar o
acceso á cultura e dotar ao municipio dunha
instalación cultural axeitada ás demandas actuais.

Xuntanza entre BNG e Asociación de Empresarios/as de Ribeira

Ribeira terá bonos para fomentar o consumo no comercio e
hostalaría da localidade a raíz dunha proposta do BNG
Nunha xuntanza de traballo realizada coa directiva da Asociación Empresarial de Ribeira, os concelleiros do
BNG trasladáronlle diversas iniciativas que presentamos no Concello para facilitar o consumo e axudar ás
familias a realizar os seus gastos.
O concelleiro, Luís Pérez Barral, avanzou a proposta para crear un bono comercio-hostalaría mediante o que
mobilizar máis de 330.000 euros de impacto económico directo ao que lle habería que sumar o indirecto cun
efecto multiplicador. Pérez Barral detallou que, tras falar cos servizos económicos municipais, propuxo que o
concello destine un mínimo de 200.000€ a crear bonos para gastar en establecementos comerciais e de
restauración do concello de Ribeira. Esta proposta contou co voto a favor da totalidade de membros da
Corporación Municipal e polo tanto moi pronto será realidade.
Desde o BNG fixemos fincapé en habilitar o bono desde setembro para facelo coincidir coa volta ao cole e
coas festas patronais da localidade. Grazas á aprobación desta proposta vaise xerar un forte impacto
económico no comercio e hostalaría de Ribeira, axúdase a moitas familias cos gastos da volta ao colexio e
contribúese a que esas compras se fagan na localidade.

Reclamamos mellorar o firme, a iluminación, a limpeza dos
aparcadoiros e a xestión pública do Centenario
O BNG e a veciñanza seguimos reiterando a
necesidade de mellorar e manteros aparcadoiros das
Avesadas, Monumento e Fernández Oujo en bo estado,
concretamente o firme, a iluminación ou a limpeza.
Non fai falla máis que dar unha volta polos
aparcadoiros para apreciar que é necesario, mellorar o
seu firme, rozar a vexetación, retirar os cascallos de
obra e o lixo que teñen, así como poñerlle boa
iluminación. Para que sexan unha alternativa onde
deixar o coche, hai que terlle un pavimento axeitado
evitando que sexan unha lameira os días de chuvia e
unha zona de terra e po no verán.
Nas Avesadas mantense o alugueiro dun predio que
podería dar cabida a 150 vehículos no só poden
estacionar 20 debido á lamentábel situación na que
está 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. Isto
provoca que moitas persoas non teñan onde deixar o
coche cando baixan á vila.
Desde o Bloque lembramos que sempre apostamos
pola posta en marcha dos estacionamentos gratuítos
pero en condicións axeitadas e non en terreos cheos
de fochancas e lixo.

O BNG defende a xestión pública do
aparcadoiro do Centenario
A política privatizadora do PP provocou un
encarecemento nos prezos e un caos na xestión. O
alcalde pretende volver privatizalo, mentres o BNG
defenderá a xestión pública do aparcadoiro do
Centenario para poder poñelo a disposición da
veciñanza con tarifas reducidas e bonificacións
para aquelas persoas que merquen no comercio
local. Esta medida permitiría axudar ao comercio
local a mellorar as súas vendas e tamén se
aumentaría o número de estacionamentos públicos,
algo moi necesario a día de hoxe.

Membros do BNG coa comunidade escolar

Iniciativas do BNG diante do Parlamento galego e goberno municipal
para impedir os recortes no colexio de Palmeira e no Instituto Nº1
A deputada Rosana Pérez e os concelleiros do BNG mantiveron xuntanzas coa comunidade educativa do
colexio de Palmeira e do IES Nº 1 para analizar as consecuencias que traerán os recortes que a Xunta fará no
ensino.
A pretensión da Xunta é eliminar 2 unidades de educación infantil coa conseguinte redución de profesorado en
Palmeira, para seguir avanzando no desmantelamento do ensino público, especialmente no ámbito rural. A
decisión da Consellaría comunícase en pleno verán para evitar calquera tipo de mobilización por parte da
comunidade educativa. O cole de Palmeira conta con preto de 300 escolares, unha parte deste alumnado, ten
algún tipo de necesidade educativa diagnosticada polo que se fai imprescindíbel contar co número suficiente
de profesorado e coas persoas profesionais de audición e linguaxe (AL) e pedagoxía terapéutica (PT).
O recorte de unidades en educación infantil, de se levar a cabo, impediría o reforzo e o apoio educativo
precisos que se están realizando neste momento, algo que sen dúbida, provocaría graves prexuízos á
comunidade escolar. A dirección do centro trasladou á deputada e membros do BNG, a súa preocupación pola
situación debido a que, pasar de cinco unidades en infantil a tan só tres, minguaría a calidade educativa,
aumentaría a proporción de alumnado por aula e imposibilitaría a realización de calquera tipo de desdobre.
Tampouco se podería levar a adiante os diferentes programas e accións educativas que teñen un especial
impacto no alumando con necesidades especiais.

Brutais recortes no IES Nº 1
O IES Nº1 de Ribeira supera os 600 alumnos e
alumnas, imparte ESO, ESA, bacharelato diúrno e
nocturno, alfabetización de adultos, alberga unha
delegación da Escola Oficial de Idiomas e vén sendo
referencia na comarca dende hai moitos anos. É un
centro que ten un cadro de docentes que chega ás
72 persoas e ao que, en plenas vacacións de verán,
se lle comunica que a dotación será de 66 para o
novo curso. Seis profesores e profesoras menos do
que lle corresponde e 10 profes menos que no curso
2020-2021. A maiores, unha praza de PT na que o
seu titular vén de xubilarse, que está sen confirmar,
malia contar o centro con más de 40 nenos e nenas
con dificultades educativas.
O recorte que pretende aplicar o PP de Núñez Feijóo,
de non rectificarse, implicará graves consecuencia á
organización definitiva do centro, ao alumnado e,
evidentemente, provocará unha perda importante de
calidade educativa.
As consecuencias máis inmediatas serán; aumento
da proporción con aulas de 28 alumnos, perda de

agrupamentos de 1º e 2º da ESO, menor atención á
mocidade que ten diversidade e dificultades, redución
das materias optativas, eliminación da oferta de
alfabetización de adultos e unha diminución da
atención ás necesidades educativas especiais e ao
alumnado con dificultades se se confirma a perda do
posto de PT.
Desde o BNG opoñémonos aos recortes nos servizos
públicos como é o ensino mentres se seguen
aumentando as partidas destinadas ao ensino privado
e propoñemos que se manteña o mesmo número de
docentes que no presente curso. Tamén recriminamos
como o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, non está
facendo nada para apoiar a comunidade escolar pois
prefire defender os intereses do Partido Popular e a
súa política de recortes, por riba do interese dos
veciños e veciñas. O BNG mostra o seu apoio á
comunidade escolar, pais, nais e profesorado na
defensa que fan para ter un ensino público de calidade
e cos recursos suficientes, seguiremos facendo todo o
que estea na nosa man para evitar estes recortes.

Resolver os problemas na subministración da auga
e mellorar a conexión a internet, unha prioridade
Recollemos o malestar veciñal polos problemas que se volven rexistrar na
subministración da auga durante o período de verán. Tivemos
coñecemento directo de problemas en Padín, García Bayón, avenida de
Ferrol, avenida da Coruña, no ámbito urbano, mais tamén hai problemas en
Palmeira, Castiñeiras, Os Páramos, Ameixida, Martín, etc.
O voceiro, Xosé Vázquez Cobas, asegurou que “está habendo un rosario
de problemas con roturas na rede de abastecemento, baixadas de presión
Xosé Vázquez, Luís Pérez e Vicente Paz cun veciño de Castiñeiras
e mesmo cortes de subministro durante horas”. Esta situación non é un
feito illado e puntual, senón que se repite “un día si e outro tamén en moitas zonas da cidade e das parroquias. Por riba
temos un goberno municipal inmóbil que non fai nada para tentar resolver a situación”. Ante esta situación, o Bloque
rexistrou unha iniciativa para que o goberno local actúe e realice as melloras necesarias para evitar a baixada de presión
nos fogares, evitar os cortes na subministración ou resolver as roturas da rede que nalgúns puntos son reiteradas. O
desleixo, ou intereses inconfesábeis do PP, impiden que a empresa cumpra co contrato prexudicando a veciñanza. Por
último desde o BNG remarcamos que a subministración da auga é un servizo esencial que nunca debeu ser privatizado, polo
que traballaremos para que unha vez remate a concesión en 2024, o servizo pase a ser prestado directamente por parte do
concello e se poida rebaixar o custo.
Desde o BNG estamos trasladando ao Parlamento e ao goberno local a necesidade de mellorar a conexión a internet. É
especialmente importante por haber educación a distancia ou teletraballo. O alcalde debe solicitarlle ás compañías a
mellora da conexión e garantir un servizo igual independentemente de onde se viva.

Esiximos máis mantemento para
paseos, parques e mobiliario urbano
Non é raro atopar en mal estado de moitos parques, mobiliario urbano
ou paseos de madeira pola falta de mantemento. O concelleiro Luís
Pérez asegura que o PP fai investimentos que despois deixa caer a
cachos porque non os mantén e iso custa máis cartos e provoca un
malestar grande na veciñanza.
Os parques, as áreas de lecer e o mobiliario urbano deteriórase co paso
do tempo pero tamén por non adoptar as medidas de conservación
anuais oportunas. Calquera persoa pode atopar en elementos de xogo
infantil; partes rotas, limo acumulado polo paso do tempo, lixo, ferruxe,
valos de madeira sen pintar nin vernizar, zonas de xogos sen acolchar,
puntas e outras anomalías. Reiteramos esta demanda da poboación
ribeirense para que se melloren as infraestruturas públicas e se dea
prioridade ao mantemento.

Presentamos novas propostas para reverdecer Ribeira
O BNG volve incidir na necesidade de aumentar as zonas verdes e as
rúas con vexetación que existen en Ribeira e rexeitamos a política do PP
de máis cemento, palmitos e herba de plástico.
Ribeira ten un déficit importante de zonas verdes e faise imprescindíbel
aumentar a vexetación que hai nas rúas e prazas do municipio co fin de
mellorar a calidade do aire e tamén a calidade de vida das veciñas e dos
veciños, sobre todo nun contexto de pandemia onde tan necesarios son
os espazos ao aire libre.
O BNG ten feito propostas construtivas e mesmo un plan denominado “Reverdecer Ribeira” para que o casco urbano e as parroquias
gañasen espazos verdes nos que as persoas poidan descansar e desfrutar do seu tempo libre. Propoñemos que se creen áreas
verdes polo centro urbano e parroquias e que se aumenten as árbores de medio e gran porte que hai nas rúas.
Na reforma da avenida das Carolinas, o PP reduciu carrís, aparcadoiros e só aumentou o cemento, palmitos e a herba de plástico. É
moi triste. Esta reforma supón unha oportunidade perdida porque se podería ter feito un gran bulevar con espazos de sombra e zonas
verdes nas que a veciñanza poida estar, pasear e desfrutar. O señor Ruiz vai no sentido contrario ao que se fai nas vilas e cidades de
practicamente todo o mundo e vese nesta obra na que hai cemento por todas partes ou na tala de árbores da avenida da Coruña.
Se algo precisamos en Ribeira é menos cemento e máis vexetación e espazos de ocio porque os espazos verdes, as árbores e as
plantas na cidade melloran a calidade de vida das veciñas e veciños contribuíndo na creación dun ambiente social, de convivencia, de
educación ambiental e mesmo revalorizan o prezo dos inmóbeis e locais que hai nesas rúas.

BNG: unha alternativa construtiva, propositiva e próxima á xente
Ribeira ten moito potencial e sabemos que a veciñanza quere un goberno que escoite e resolva as súas necesidades. No
BNG contamos cun equipo de traballo serio e rigoroso, en permanente diálogo coa veciñanza e cos colectivos sociais.
Mantemos un contacto directo coas entidades e colectivos de Ribeira e das parroquias, para coñecer as súas necesidades e
demandar a súa solución do goberno local e do Parlamento de Galiza. Algunhas das propostas presentadas polo BNG que
foron aprobadas son tan importantes como a rebaixa de taxas e bonificacións a familias e empresas afectadas pola
pandemia, o Plan de Emprego Local con medidas para dinamizar a economía, a petición para reforzar o persoal sanitario ou
a recente proposta de que Ribeira conte cunha nova residencia pública de maiores.
O noso grupo municipal é o grupo da Corporación con máis iniciativas rexistradas por concelleiro, feito que demostra o noso
compromiso por atender as demandas da xente. O Bloque constitúe unha alternativa construtiva coa man tendida para
chegar a acordos que sexan beneficiosos para o conxunto da cidadanía”.

"O BNG VAI CENTRAR TODO O SEU ESFORZO EN TRABALLAR
POLA RECUPERACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL"
Ana Pontón, portavoz nacional do BNG.
P. comeza un novo curso político. Como ves a situación social e económica?
R. Vexo que estamos nun momento chave. Temos por diante como país a necesidade de superar a catástrofe social, económica, sanitaria
e, a estas alturas, incluso anímica, que vivimos no último ano e medio, con problemas que xa viñan de antes pero que se viron agravados
pola COVID e a xestión irresponsábel que fixo Feixóo. O BNG vai ser un aliado dos galegos e galegas para levar adiante esta recuperación,
é ao que imos dedicar todos os nosos esforzos, con propostas e traballo viábel e solvente. Neste sentido, os fondos de reconstrución
teñen que ir dirixidos a salvar e apoiar e pequena e mediana empresa e as persoas autónomas, e servir para poñer en marcha unha nova
estratexia económica e de país. Porque Galiza debe recibir até o último euro que lle corresponda.
P.E no medio desta situación, vivimos as subas da luz, o desastre da atención primaria do SERGAS...
R. Así é, unha vergoña e unha estafa. A Xunta e o Goberno do Estado baixan a cabeza e son cómplices do atraco permanente das grandes
empresas enerxéticas. No caso galego, ademais, é sangrante: un auténtico espolio, trátannos coma a unha colonia. Producimos máis
enerxía da que consumimos, exportamos a España ao redor dun 30% e seguimos pagando máis cara a luz que
Madrid, que non produce nada. Nós temos propostas claras e viábeis: unha empresa pública galega de enerxía e
unha tarifa eléctrica propia. Pódese facer e é cada día máis necesario.
P. E o problema da sanidade?
R. É autenticamente urxente reforzar a atención primaria, que hoxe está ao borde do colapso. Feixóo está
facendo de todo para beneficiar á sanidade privada a través do deterioro da pública. A sociedade galega ten
que defender con uñas e dentes o sistema sanitario público. O mesmo no ensino. Non o di o BNG, dino o DOG
e a propia Xunta, a través da inspección e as xefaturas territoriais: vanse recortar no vindeiro curso máis de
1.600 profesores e profesoras no ensino público. Estas son as políticas de Feixóo.
P. Que opina do papel do Goberno do Estado?
R. Moi decepcionante. Até o de agora foi un Goberno que mantén a discriminación a Galiza e que actúa con
pouca valentía política, como tristemente se está a ver na suba da luz. Cada mellora que se consegue
para Galiza, como as recentes rebaixas da AP9, é grazas ao traballo e presión do BNG. Se Sánchez quere
o noso apoio nos orzamentos do Estado vai ter que rectificar e cumprir coa sociedade galega.
P. O BNG ten en novembro Asemblea Nacional. Como a encara?
R. Con ilusión e moi consciente da importancia que ten. Temos un reto histórico por diante,
provocar o cambio político e lograr que o nacionalismo presida por vez primeira o goberno galego,
en 2024, e temos que estar á altura desa esperanza e necesidade de cambio que demanda a
maioría social do noso país. Toca seguir fortalecendo o BNG, ampliar a nosa base e a nosa
capacidade de acción, a partir dos nosos principios. Estou segura de que saberemos acertar e seguir
avanzando, ao servizo de Galiza.
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