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Un ano de 
xestión 
na comarca

nn O día 26 de maio do ano pasado, a 
confianza que depositou en nós a cidadanía 
permitiunos estar presentes nas corpora-
cións de Arteixo, Bergondo, Carral, Cambre, 
Culleredo, Oleiros e Sada.  No Concello da 
Coruña non obtivemos votos suficientes 
para ter representación.
Actualmente, temos as alcaldías de Carral e 
Oleiros e participamos en coalición nos go-
bernos de Sada e Bergondo. En Culleredo e 
Cambre estamos na oposición e en Arteixo 
o concelleiro que nos representaba traicio-
nou o proxecto político da Alternativa dos 
Veciños e unha vez expulsado do partido, 
quedouse coa acta de concelleiro, impedín-
donos seguir participando no pleno da cor-
poración. A pesar diso, o noso traballo diario 
na vida municipal continúa, grazas á labor 
desenvolvida pola militancia de Arteixo.
Ademais do Concello de Oleiros, onde xa 
levamos máis de tres décadas gobernando, 
Alternativa dos Veciños está conseguindo 
importantes logros no Concello de Carral. A 
pesar de que ao chegar nos atopamos coas 
arcas baleiras e un concello fortemente en-
debedado, contamos cun grande equipo 
que sinte, coñece e quere o mellor para os 
seus veciños e veciñas.
En Bergondo, os dous concelleiros de Al-
ternativa xa participaron na anterior lexis-
tatura no Goberno de coalición co PSOE. 
Neste novo mandato apórtanlle experiencia 
ás dúas importantes áreas que xestionan. 
Juan Fariña é o responsable de Infraestru-

turas, Urbanismo e Medioambiente e Eloy 
Babío de Servizos municipais. 

En Sada temos un pacto de goberno con 
Sadamaioria e o BNG. Os nosos conce-
lleiros María Nogareda e Breogán Blanco  
levan, respectivamente, as áreas de Edu-
cación e Deporte e Promoción da Saúde, 
Cohesión social e Voluntariado. Lamenta-
blemente, políticas caciquís de tempos pa-
sados están a facer máis lentos os avan-
ces para cambiar e mellorar infraestruturas 
e servizos. Aínda así, o Goberno municipal 
no seu conxunto non deixa de loitar a diario 
para seguir avanzando.

En Cambre e Culleredo, onde Alternativa 
dos Veciños ten dous e tres concelleiros na 
oposición, son moitas as iniciativas que se 
presentan a través do rexistro municipal e 
ante o pleno da corporación para intentar 
paralizar tanto as políticas especulativas do 
chan como as contratacións presuntamente 
ilegais de obras e servizos. Ao longo do ano, 
acudimos tamén aos tribunais por actua-
cións irregulares na aplicación da lei do solo, 
neste momento pendentes de resolución.

Na cidade da Coruña obtivemos votos, pero 
non os necesarios para lograr estar pre-
sentes na corporación. Malia iso, os nosos 
militantes están a traballar e informar nos 
medios de comunicación sobre proxectos e 
necesidades para a cidade.

Desde Alternativa dos Veciños seguiremos 
apoiando políticas construtivas e loitando 
contra as irregularidades que lamentable-
mente seguen aflorando a diario en deter-
minadas corporacións.
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A CORUÑA

n n Cada vez que hai eleccións sae a relucir a posible integración nos espazos públicos da cidade dos 
terreos do Porto. En parte, atópanse infrautilizados neste momento debido ao desprazamento dunha parte 
da actividade portuaria ao Porto Exterior. 

Os distintos gobernos que tivo María Pita nos últimos tempos 
–PP, Marea e PSOE- divagaron sobre os usos que se lle 
deberían dar aos terreos públicos da área portuaria. Todas 
as opinións encargadas, tanto a libre pensadores como a 
técnicos, sobre o que había que facer para recuperar este 
espazo coincidían en reservar espazos para o ocio e as zonas 
verdes, sen excluír a “necesidade” de edificios de vivendas. 
Iso si, en plan populista, falaban de pisos de protección. Un 
engano para cubrir posibles actuacións especulativas. A 
ninguén se lle escapa que nin os promotores nin a Autoridade 
Portuaria estarían a favor dese tipo de vivendas.

A realidade é que pasan os anos e espazos que están sen acti-
vidade portuaria non prestan servizo á cidadanía da Coruña nin 
a da comarca. Aproveitando que contan co Goberno amigo en 
Madrid, o Goberno local ten a obriga de rescatar, sen costo al-
gún para as arcas municipais, os terreos do porto e crear neles 
novos espazos públicos. Débese eliminar o peche dos muelles 
e abrir aos cidadáns a posibilidade de gozar da costa, como fixe-
ron os coruñeses durante séculos.

Alternativa dos Veciños loitará por facer realidade a recuperación e 
uso público dos terreos do porto, opoñéndonos a calquera proxec-
to que destroce a fachada da Coruña, como o edificio da Gaviota. 

Días pasados, o Goberno municipal manifesta-
ba a necesidade de reformar os Cantóns inte-
grando parte dos viais existentes na zona ver-
de dos xardíns de Méndez Núñez. Na maqueta 
que publicou a prensa fálase da creación dunha 
grada no centro do Cantón e a plantación de ár-
bores enriba dos aparcamentos subterráneos. 
Descoñecíamos que as árbores puideran botar 
raíces sobre o asfalto e o cemento.

REFORMA DOS CANTÓNS

Os terreos públicos do porto da Coruña non 
poden ser pasto da especulación



n n Despois de máis de 4 décadas de corporacións 
democráticas, ningún Goberno municipal da Coru-
ña se preocupou pola fachada marítima das zonas 
da Pasaxe, As Xubias, Oza e Os Castros.

A vía do tren existente non permitiu as actuacións especulativas desenvolvidas noutras zonas, o que provocou o abandono 
desta parte da cidade por parte dos distintos alcaldes.

Desde María Pita deberíase planificar a recuperación desta franxa costeira coa creación dun paseo e carril bici, dotado de zonas 
verdes para o ocio da cidadanía. Se se van ampliar os servizos hospitalarios nun futuro inmediato, urxe abordar estas melloras. 

A recuperación da 
franxa costeira entre 
Os Castros e A Pasaxe, 
unha prioridade 

Todas as plantas de residuos que hai no Estado español acaban por arder ou 
verter aos ríos ou mares os produtos que almacenan e non reciclan. É o caso de: 
Torrent en Cataluña, Lesaka en Navarra, Zaldíbar en Euskadi, Betxí na Comunidade 
Valenciana, Arganda del Rey en Madrid, Porriño, Ribeira, Arteixo, As Somozas e 
un longo etcétera.

Xunta e Concello 
seguen permitindo a 
planta tóxica de Oza

n n Segue sen pecharse a planta de residuos tóxicos 
instalada na dársena de Oza. Tanto o Concello como 
a Xunta están obrigados a actuar para eliminar esta 
instalación ilegal nun porto pesqueiro. A que están 
agardando?
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Alternativa traballa para a continuidade do 1-A 
entre A Coruña e Santa Cristina durante todo o ano

Alternativa dos Veciños está a loitar para que a Xunta 
de Galicia permita manter esta liña durante todo o ano. 
Este servizo público contribúe a mellorar a mobilidade 
nas estradas, reducir os problemas de aparcamento e 
diminuír a contaminación.

n n Ata o vindeiro 15 de setembro o bus ur-
bano 1-A da Coruña estenderá a súa ruta ata 
Santa Cristina. As frecuencias de paso deste 
autobús oscilan entre os 15 e os 20 minutos 
e conta con paradas en Palavea, Eirís, Elviña, 
Monelos, Catro Camiños, Praza de Ourense, A 
Mariña e o Hospital Abente y Lago.

A obra ilegal do Monticaño segue sen demolerse

ARTEIXO

n n As obras inacabadas que 
pretendían acabar sendo unha 
residencia de persoas maiores no 
monte Monticaño levan 16 anos á 
espera da súa demolición. 

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 
despois de distintos recursos, ordenou o 
derrubamento no ano 2010. Malia tratar-
se dunha construcción en solo protexi-
do, a APLU, Axencia de Protección da 
Legalidade Urbanística, segue manten-
do esta estrutura ilegal no monte.

A obra fora promovida pola Fundación 
San Rosendo, que supostamente foi 
sancionada con multas coercitivias de 
60.000 euros por non derrubar o edifico. 
Descoñecemos se a Xunta de Galicia 
chegou a cobralas.
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O Concello da Coruña recibe medio millón da Deputación 
para obras e servizos
A Coruña incluíu no plan provincial POS+ 2020 o saneamento da rúa Marsella ata o vial F 
da Zapateira (372.029 euros), gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19 
(27.505 euros), e gastos correntes do Concello (103.146 euros).

Canto tempo máis terá que pasar para ver o monte 
libre de tal aberración urbanística?



ARTEIXO

Alternativa dos Veciños de Arteixo solicitou ao Goberno municipal que elabore unha ordenanza que regule a instalación e o funcio-
namento dos establecementos hostaleiros, para resolver os conflitos existentes entre veciñanza e hostaleiros.

A instalación e o uso das terrazas funciona actualmente cunha norma provisional. Para a elaboración da ordenanza débese contar 
cos hostaleiros, as entidades veciñais e con todas as formacións políticas que teñen presenza no municipio, xa que é necesario 
buscar o máximo consenso posible antes de proceder á súa aprobación definitiva, para que esta sexa efectiva e resolva os proble-
mas existentes dunha vez por todas.

A ordenanza para regular os establecementos hostaleiros, 
pendente desde 2013

n n Malia existir un Goberno con maioría 
absoluta, necesaria para a aprobación dun 
plan de urbanismo, o Concello de Arteixo se-
gue sen dispoñer da súa carta magna: o Plan 
Xeral. Este documento é imprescindible para 
o desenvolvemento sostible do municipio.

n n O Goberno municipal concedeu licenza para a cons-
trucción dunha gasolineira en Maceira, na estrada xeral 
que conecta A Coruña con Arteixo. A gasolineira está a 
construirse en solo rústico, nunha parcela que está atrave-
sada polo centro por unhas liñas de alta tensión.

Arteixo é o concello da comarca con maiores posibi-
lidades de crecemento industrial e urbano, por iso re-
sulta tan necesario dispoñer dun plan. Hai que garantir 
un desenvolvemento industrial de calidade e ordenar 
os novos núcleos de expansión do municipio que non 
afectan só á capitalidade, senón que tamén ás distintas 
parroquias do municipio, especialmente ás costerias.

O alcalde de Arteixo non pode seguir usando as nor-
mas subsidiarias para outorgar licenzas, dado que es-
tán totalmente osbsoletas pola Lei do solo 2/2016 do 
10 de febreiro da Comunidade Autónoma, que obriga 
aos concellos a ter un Plan Xeral. As actuacións que ulti-
mamente está desenvolvendo o Goberno municipal, ao 
amparo das normas subsidiarias, fanse en beneficio de 
determinados promotores e en prexuízo de aquelas fa-
milias que residindo en núcleos tradicionais descoñecen 
as posibilidades urbanísticas das súas propiedades. 

Desde Alternativa dos Veciños esiximos que o Goberno 
leve ao pleno a aprobación do Plan Xeral.

Alternativa dos Veciños entede que está actuación supón unha posible 
ilegalidade, ademais dun serio perigo. Para impedir esta actuación, 
Alternativa dos Veciños denunciará a instalación desta gasolineira á 
Xunta de Galicia.

Arteixo continúa 
sen Plan Xeral 

É mellor un mal plan que ningún plan

O Goberno local permite 
unha gasolineira baixo 
unhas liñas de alta tensión

A Deputación financia obras e servizos por un millón
O plan provincial POS+ 2020 financiará a mellora e bombeo de auga potable Sobrado-
Pastoriza (123.959 euros), sendas peonís na AC-552 entre Quinto Pino e Maceira (281.940 
euros), e en Lasobre (215.697 euros),  mellora firmes parroquias de Barrañán e Armentón 
(227.335 euros), gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19 (93.554 euros) e 
gastos correntes do Concello (350.827 euros).
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A Fundación Amancio Ortega posibilita a 
conservación do balneario

n n Alternativa dos Veci-
ños agradece a decisión da 
Fundación Amancio Ortega 
de adquirir o Balneario de 
Arteixo para poñelo a dis-
posición do Concello. O in-
vestimento realizado pola 
Fundación é de 3 millóns de 
euros, o que posibilitará a 
conservación deste patrimo-
nio arquitectónico e medio 
ambiental, preservando o 
único espazo verde que que-
da no centro da capitalidade 
do municipio.

ARTEIXO

Alternativa dos Veciños demanda ao Concello de Arteixo a creación neste edificio dunha residencia de persoas maiores e a explotación 
do manantial de augas termais do balneario.

Presentadas 
947 firmas 
para reclamar 
melloras na 
sanidade 
pública de 
Arteixo

7

n n Alternativa dos Veci-
ños entregou á Conselle-
ría de Sanidade 947 firmas 
recollidas para esixir me-
lloras no servizo de pedia-
tría nos centros de saúde 
do municipio e un pediatra 
para o PAC de Arteixo.

No Concello de Arteixo, os centros de saúde de Vilarrodís e Meicende teñen que 
compartir o servizo de pediatría, deixando sen cubrir o servizo de maneira alterna. 
Tamén, o PAC de Arteixo segue sen contar con servizo de pediatría, a pesar do notorio 
aumento da poboación na última década que sitúa o padrón municipal en máis de 
33.000 habitantes.
Ante esta situación, Alternativa de Arteixo puxo en marcha unha campaña de recollida 
de firmas para demandarlle á Xunta de Galicia e ao Sergas o servizo de pediatría 
en horario completo para os tres centros de saúde do Concello de Arteixo e un/ha 
pediatra para o PAC de Arteixo.

Alternativa dos Veciños dispón dunha oficina para atender aos veciños 
e veciñas de Arteixo, na Avenida do Balneario numero 3. Tamén é 
posible contactar cos responsables municipais do partido a través do 
correo electrónico arteixo@alternativadosvecinos.org.

A Xunta contestou 
dicindo que non ten 
intención de mellorar 
o servizo de pediatrían Noelia Martínez, responsable local de Alternativa dos Veciños

n Juanfran Martínez, coordinadora comarcal



BERGONDO
O Covid-19 foi e está a ser tremendamente 
traumático a nivel mundial. Como é obvio 
Bergondo non foi nin é alleo ao problema 
nin ás terribles consecuencias que del 
se derivan. Con todo, dende Alternativa 
dos Veciños —aínda sendo perfectamente 
conscientes de que non se debe perder de 
vista ao coronavirus nin por un instante— 
tamén entendemos que debe haber tempo 
(ou buscalo) para abordar outras cuestións 

de máxima urxencia para o noso municipio. 
Non podemos nin debemos adiar máis a 
aposta por sacar adiante un Plan Xeral de 
Urbanismo; non podemos nin debemos 
adiar máis a aprobación do inventario de 
bens e camiños públicos de Bergondo; e 
tampouco debemos nin podemos paralizar 
a elaboración de novos proxectos de obras 
e servizos, tan importantes e demandados. 

A Deputación ampliará a estrada en San Paio
n n A Deputación da Coruña vén de sacar a licitación 
a redacción do proxecto para anchear a estrada 
provincial ao seu paso por San Paio, na parroquia de 
Guísamo. 

A praia de Gandarío consegue a primeira bandeira 
azul para Bergondo
n n A bandeira azul ondeará por vez primeira na 
historia nunha praia de Bergondo.

O Concello acada esta distinción na terceira tentativa por 
logralo, logo dun paciente e constante traballo para facer 
desaparecer verteduras contaminantes e conseguir a cuali-
ficación de excelente para a auga de baño en ambas marxes 
do areal. Alternativa dos Veciños considera que a bandeira 
azul debería ser un motivo de atracción para máis visitantes e 
un impulso para a actividade económica do municipio.

Alternativa dos Veciños solicitou no pleno da Deputación a am-
pliación desta estrada que vai de Guiliade a Guísamo e a demo-
lición do muro de Villa Julia. Nese punto, no que esta estrada de 
dobre dirección non ten máis de 4 metros de ancho, produciuse 
un grave accidente cunha vítima mortal hai uns meses.

Este proxecto levaba paralizado desde o 2004. Entón, a Deputa-
ción pretendeu ampliar a estrada nese punto, pero viuse impe-
dida por un informe realizado desde a Xunta de Galicia no que se argumentaba que a obra afectaba a unhas pilastras, de cemento 
e que non son as orixinais.
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Continúan en marcha 
as obras de renovación 
do alumeado público
n n O Concello de Bergondo continúa a executar 
o proxecto de substitución de luminarias convencio-
nais por tecnoloxía LED, que permitirá renovar todos 
os puntos de luz do municipio.  Esta actuación, de 
case dous millóns de euros, finánciase con cargo a 
fondos europeos. 

Alternativa impulsa a 
mellora dos camiños 
municipais
n n Alternativa dos Veciños segue a traballar desde o 
Goberno municipal para mellorar o estado dos cami-
ños públicos. Trala execución de varios proxectos de 
pavimentación nos últimos anos, meses e semanas, 
as rúas de moitas zonas teñen xa outro cariz, favore-
cendo a comodidade nas comunicacións e dotando 
dun maior atractivo residencial e mesmo contribuíndo 
a revalorizar as propiedades asentadas a pé desas 
vías municipais.

O Concello de Bergondo está a facer un esforzo notable nes-
te sentido. Os concelleiros Juan Fariña e Eloy Babío están a 
traballar de maneira exhaustiva e rigorosa na supervisión de 
todas estas obras e seguirán impulsando novos proxectos.

O proxecto consta de dúas fases. Na primeira, que xa se ato-
pa moi avanzada, renovaranse 1.900 luminarias e na segun-
da farase o mesmo con 1.200. Os traballos tamén alcanza-
rán ás reformas necesarias noutras instalacións coma son os 
cadros eléctricos.

Unha vez finalizado, o 100% do alumeado público de Ber-
gondo será LED, obténdose uns rendementos lumínicos no-
tablemente superiores aos actuais e un aforro económico 
considerable.

O Concello de Bergondo, por iniciativa dos concelleiros 
de Alternativa dos Veciños, vén de presentar 
formalmente á Real Academia Galega a candidatura 
de Florencio Vaamonde Lores (Ouces 1860 - A Coruña 
1925) para que o Día das Letras Galegas de 2021 se 
dedique a esta figura de incuestionable talla literaria. 
Obras coma Mágoas, Follas ao vento ou Os Calaicos 
dan testemuño da súa calidade como autor. En palabras 
do ilustre Xesús Alonso Montero, Vaamonde Lores é “a 
voz máis valiosa do XIX galego se excluímos a Rosalía, 
Curros de Pondal”. 

Candidatura de Florencio Vaamonde para 
as Letras 2021 
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CAMBRE

n O novo depósito estaría situado en Sarro, xunto aos depósitos xa existentes de 
Oleiros. O solo necesario para a nova instalación foi cedido gratuitamente polo 
Concello de Oleiros en outubro de 2017.

A Deputación financia obras e servizos por máis dun millón
O Goberno municipal de Bergondo incluíu no plan provincial POS+ 2020 a mellora de 
camiños na parroquias de Cortiñán, Vixoi e Guísamo (839.000 euros), a reforma de 
instalación de alumeado público en Raxás e Obra de Paño (75.000 euros), gastos sociais 
extraordinarios derivados do COVID-19 (31.000 euros), a rede de saneamento en Cortes 
(35.000 euros) e gastos correntes do Concello (116.000 euros).

Juan Fariña presenta a 
súa primeira novela 

O pasado 25 de xuño tivo lugar, na Senra, a presentación 
da primeira novela de Juan Fariña; As cartas de Abel (Ed. 
Toxosoutos, 2020). Nesta obra Fariña fai unha incursión 
novelada nos terribles tempos da guerra civil, conectando 
a historia dun fuxido-agochado no 36 co tempo presente, a 
través dos misterios dunhas cartas inéditas, durante máis de 
80 anos. A novela está ambientada en Bergondo e Betanzos.

O abastecemento de auga do municipio non está 
garantido sen o novo depósito 

Cambre necesita esta infraes-
trutura para garantir o servizo de 
abastecemento de auga en todas 
as localidades, así como para non 
ter problemas ante o futuro crece-
mento do concello. Alternativa dos 
Veciños demandará ao alcalde de 
Cambre que, xunto co de Oleiros, 
reclamen o inicio destas obras. 

n Juan Fariña, voceiro municipal de Alternativa dos Veciños

BERGONDO

n n Os concellos de Cambre 
e Oleiros acordaron con 
Emalcsa, hai máis de 3 anos, 
a construción dun novo depó-
sito de auga para dar servizo 
principalmente ás localidades 
de Pravio, Armental, A Gán-
dara e O Temple. As obras se-
rían sufragadas por Emalcsa 
e a Xunta de Galicia, pero ata 
o momento están sen realizar 
nin contratar.
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Ría

A Xunta informa negativamente a recalificación 
especulativa do Graxal

Tal e como determina a Lei do solo 2/2016 do 10 de febreiro da Comunidade autónoma, non está permitida a recalifición destes 
terreos mediante normas subsidarias obsoletas. Só sería posible modificar os usos do solo a través dun Plan Xeral, que tería que 
aprobar a Xunta de Galicia en última instancia. En ningún caso poderían alcanzar a clasificación de urbanos de alta densidade por 
estar afectados pola normativa de medio ambiente, a lei de estradas e Patrimonio.

O Graxal necesita zonas verdes, áreas deportivas e espazos de ocio. Alternativa dos Veciños seguirá vixiante e atento en 
contra de calquera actuación especulativa que afecte aos concellos de Cambre e Oleiros.

Alternativa segue loitando por un Plan Xeral 
Recentemente, a Xunta de Galicia infor-
mou desfavorablemente o documento 
de Plan Xeral elaborado polo Goberno 
municipal por incluír excesos de edifica-
bilidade, reclasificación abusiva de solos 
rústicos a urbanizables, incumprimen-
to na protección dos solos limítrofes a 
bens patrimoniais,... É dicir, numerosas 
ilegalidades e unha política especulativa 

do solo coa que se enganou a centos de 
cidadáns durante a campaña electoral, 
prometendo recalificacións imposibles.

Alternativa dos Veciños considera que 
o Goberno municipal ten que cumprir 
coa legalidade vixente para que Cambre 
teña un Plan Xeral para o pobo, e non 
para os especuladores.

TERREOS
NOVO 

CONVENIO
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Concello 
de Oleiros

n n O Goberno de Cambre continúa “erre que erre” coas súas pretensións especulativas para continuar 
cementando O Graxal. Ao pretendido “pelotazo” urbanístico para converter en solo urbanizable os 40.000 
metros de solo rústico que hai entre a N-VI e o linde con Oleiros, recentemente foi anunciado un convenio 
entre o Concello e uns promotores para incluír as casas Bailly e o seu contorno nas actuacións urbanísticas 
especulativas.

CAMBRE



CAMBRE

n n O Temple precisa urxentemente a rehabi-
litación dos terreos situados na contorna da 
igrexa de Santa María do Temple. O estado 
de abandono e suciedade deste espazo, así 
como a carencia de aparcamentos para os 
veciños e veciñas da zona fai precisa unha 
actuación do Concello, que debe adquirir e 
urbanizar este espazo. 

n n O Concello de Cambre fixo un forte investimento na 
biblioteca da Casa da Cultura. En total gastáronse 1,8 
millóns de euros, dos que 260.000 foron financiados pola 
Deputación da Coruña.

Esta instalación permanece pechada porque seguen sen realizarse as 
obras de urbanización que estaban obrigados a acometer os promo-
tores antes de construír. A biblioteca forma parte dun ámbito de ac-
tuación urbanística e tiña que ser dotada de servizos como beirarrúas, 
pluviais, rede de augas,... por parte dos promotores. 

A corporación do ano 2009 asinou o proxecto de urbanización deste 
ámbito e esixiulles aos promotores a presentación dun aval por importe 
de 529.872 euros ante posibles incumprimentos das obras de urbani-
zación. O aval nunca foi executado nin requirido pola actual corpora-
ción para a urbanización do entorno. Mentres tanto, o Concello segue 
sen abrir a instalación xa que o compromiso da Deputación é que se 
urbanizara ao mesmo tempo que se realizaba da obra.

Alternativa dos Veciños está a favor da creación de infraestruturas pú-
blicas que presten servizos á cidadanía. O que non se pode permitir é 
a realización de obras que incumpren as obrigas das administracións 
públicas e que benefician a empresas privadas e promotores. 

Unha das zonas máis populares do municipio non 
pode presentar esta imaxe de degradación. É incom-
prensible que esta zona permaneza abandonada 
desde que se tirou o edificio dos templarios. 

Demandadas novas zonas de 
estacionamento para O Temple

Cando vai poder usarse a nova biblioteca?

n Sandra Sánchez, concelleira de Alternativa dos Veciños

A Deputación aporta 1,5 millóns para o Concello de Cambre
O plan provincial POS+ 2020 financia a renovación da rede de abastecemento de auga no 
Corgo, Outeiro e Bandebó (89.665 euros); o acondicionamento do camiño de San Lourenzo 
ao Pinar (56.159 euros), a ampliación da rede de abastecemento e saneamento de Graduil e A 
Pena (96.999 euros), a mellora do pavimento no camiño de San Roque, Fonte Cuntín e Cobazás 
(95.491euros), a mellora dos parques infantís de Andeiro e Anceis (61.766 euros), a mellora do 
pavimento das rúas Miguel González Garcés e Gamelas (66.529 euros), a renovación da rede 
de saneamento no Polígono Industrial do Espíritu Santo (189.911 euros), a mellora do cruce 
entre a estrada do Espíritu Santo a Frais coa estrada de Guísamo-Sigrás (333.552 euros), a 
senda peonil na pasarela sobre a liña do tren (286.069 euros), gastos sociais extraordinarios 
derivados do COVID-19 (67.672 euros) e gastos correntes do Concello (253.770 euros). 

As obras de humanización das rúas do Temple e 
O Graxal estanse a limitar a levantar unhas beirarrúas 
e facer outras no sitio das anteriores, eliminando apar-
cadoiros, entre outras cousas. Non se están deixan-
do accesos nin para as persoas nin para os vehículos, 
o que convirte nun caos unha zona tan poboada.

MALESTAR DA VECIÑANZA
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n Raul Varela, voceiro municipal de Alternativa dos Veciños
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O Goberno municipal segue avanzando para a 
aprobación do Plan Xeral

Para desbloquear este asunto, o alcalde 
reuniuse cos responsables da Xunta de Ga-
licia e ten previsto entrevistarse tamén coa 
persoa responsable do Rexistro da Propie-
dade para coñecer os motivos do retraso na 
tramitación. O organismo autonómico en-
viou hai varios meses todos os documentos 
pertinentes sobre os titulares das parcelas 
ao Rexistro.

Os veciños non comprenden como despois 
dun proceso de máis de 20 anos teñen que 
seguir agardando por un título da propieda-
de, o cal lles está impedindo dispoñer libre-
mente das súas propiedades, tanto para a 
venda como para herdanzas.

n n O Concello de Carral está a revisar 
as máis de 600 alegacións ao Plan Xeral 
que foron presentadas polos veciños 
ao anterior Goberno municipal.
Os escritos están sendo analizados por un 
equipo técnico que informará baseándose 
nas directrices da Lei do solo de Galicia, o 
que determinará cales serán aceptadas e 
cales desestimadas por non axustarse ás 
normativas vixentes (lei de estradas, lei de 
augas, Patrimonio, lei de medio ambiente, 
lei do solo de Galicia, organismo estatal de 
aviación AENA,…).

O Goberno municipal pretende ter o antes 
posible os informes para remitir o documento provisional á Xunta de Galicia, que é a administración que ten a última palabra 
sobre o planeamento dos concellos. Carral, igual que calquera outro municipio, precisa dun Plan Xeral que permita o cremento 
sostible do municipio.

O alcalde demanda ao Rexistro as escrituras 
dos veciños de San Vicente
n n O Rexistro da Propiedade número 5 da Coruña segue sen facilitarlle as escrituras das parcelas orixinadas 
do proceso de parcelaria aos veciños da parroquia de San Vicente de Vigo, parte deles do Concello de Carral e 
outros do Concello de Cambre. A parcelaria foi realizada pola Xunta de Galicia hai máis de 20 anos.



CARRAL

Denunciado ante a Fiscalía o Goberno de Mouriño 
por pagar unha obra que non se realizou por 
completo
n n O Goberno municipal de 
Carral denunciou ante a Fis-
calía as graves irregularida-
des cometidas polo Concello 
nunha obra do ano 2011, sub-
vencionada pola Unión Euro-
pea, para a realización dos 
acceso ao Instituto de Carral, 
na rúa Souto de Castiñeiros. 
O Goberno municipal, naquel 
momento en mans do PP, 
xustificou como realizadas na 
súa totalidade as obras por 
un importe de 175.000 euros€.

O Concello de Carral contratou 
nese proxecto o asfaltado dun vial 
de 5 metros de ancho con beirarrúas de 1,5 metros a cada lado, desde o inicio da rúa ata a entrada ao instituto. As obras foron 
certificadas como completadas na súa totalidade, pero en realidade non foi así. Na parte dereita tan só se realizaron 20 dos 70 
metros de beirarrúa e na parte esquerda o ancho é de 40 cm, cando se contratou e pagou por un ancho de 150 cm.

A obra executouse, aproximadamente, nun 50%. A empresa non debería ter percibido a totalidade da cantidade contemplada no 
contrato, aínda que si consta no Concello que cobrou os 175.000 euros. Por que? Non o sabemos.

Finalizadas as obras de humanización das rúas 
da Merla e de 
Manuel Ferrol
O Goberno municipal 
tivo que refacer os 
proxectos destas dúas 
obras, ante as graves 
carencias que presen-
taban. Alternativa dos 
Veciños pretende con-
tinuar mellorando as 
rúas de Carral, para 
crear espazos públicos 
agradables.

14



CARRAL

Nestes encontros, o alcalde e os concellei-
ros explican a situación na que se atopa o 
Concello e aquelas cuestións de interese 
xerais e da parroquia. Alternativa está a dar 
conta da xestión realizada, de futuro proxec-
tos e da delicada situación económica do 
Concello pola quebra total na que deixou as 
arcas municipais o Partido Popular.

15

Asembleas informativas en todas as parroquias

Carral sae á rúa para 
reclamar o servizo 
de pediatría

n n Os concelleiros de Alternativa dos 
Veciños están a participar en asembleas 
abertas cos veciños e veciñas de todas 
as parroquias. A emerxencia sanitaria 
impediu celebrar as programadas en 
Cabrois e San Vicente de Vigo, para as 
que se está a buscar novas datas.

Medio millón de euros para o Concello procedentes da Deputación
O Concello de Carral incluíu no plan provincial POS+ 2020 a mellora da senda 
peonil de acceso á Área Recreativa da Brexa (37.701 euros), o muro contención e o 
acondicionamento do aparcadoiro en Baceo (39.895 euros), o saneamento en San 
Vicente de Vigo (241.998 euros), gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19 
(31.879 euros), e gastos correntes do Concello (119.549 euros).

O Goberno municipal está a organizar concen-
tracións ante a carencia de pediatra durante o 
verán no concello. A concelleria de Sanidade 
contactou en diversas ocasións coa Xerencia 
da Coruña de Sanidade para demandar o ser-
vizo completo de pediatría. Desde a Conselle-
ría de Sanidade a solución que se facilita é a de 
acudir ao municipio de Cambre, co agravante 
da inexistencia do transporte público.

A Xunta deixa sen comedor a 163 
estudantes do municipio
Das 298 solicitudes presentadas para o comedor escolar do CEIP Vicente Ote-
ro Valcárcel, a Xunta de Galicia só concedeu 135 prazas. Segundo a listaxe, 
163 estudantes quedarían fórza deste servizo, o que dificultará a conciliación 
familiar e laboral destas familias. Ademais, a petición do Goberno municipal 
de contar con servizo de comedor os venres segue sen resolver por parte da 
Consellería de Educación.

Campamentos de verán para facilitar 
a conciliación

Desde o pasado 1 de xullo o exterior do CEIP 
Vicente Otero Valcárcel e o local Interxeracio-
nal están a acoller os campamentos que or-
ganiza o Concello de Carral, dirixidos a rapa-
ces e rapazas de 3 a 15 anos. Creáronse tres 
quendas, cun período de realización máis 
amplo con respecto a anos anteriores. Para 
obter máis información hai que dirixirse ao 
teléfono da Casa da Cultura -981672580- ou 
enviar un correo a casadacultura@carral.es.



CULLEREDO

Alternativa dos Veciños denunciou ante a Fiscalía no 2018 unha serie de irregularidades na contratación de obras e 
servizos por parte do Concello, que vulnera as leis estatais e autonómicas para a contratación pública.
O Concello adxudica a dedo moitos dos contratos municipais cando sobrepasan os límites fixados para os contratos 
menores, 40.000 euros para obras e 15.000 euros para servizos. Tampouco se celebran os correspondentes concursos 
públicos, impedindo ás empresas que poidan optar ás contratacións. 
Estas actuacións son informadas negativamente por parte da intervención do Concello de Culleredo. Aínda así, o Goberno 
municipal continúa efectuando este tipo de contratacións irregulares.

Alternativa solicita a 
cesión total do Monte 
Costa para o Concello
n n Alternativa dos Veciños levará ao pleno da 
Deputación da Coruña unha proposta para que 
o Monte Costa sexa cedido en propiedade, e 
non só en uso, ao Concello de Culleredo. Este 
monte ocupa unha extensión de 267.434 metros 
e atópase na parroquia de Culleredo.

Seguimos a loitar por un 
Plan Xeral para Culleredo
n n O Concello segue a carecer dun plan urbanístico 
que permita o desenvolvemento ordenado do municipio. 
Incompresiblemente, as alegacións presentadas polos 
veciños ao documento inicial elaborado polo Goberno 
municipal seguen sen ser resoltas, impedindo a aproba-
ción provisional do Plan.

O Concello non pode seguir aplicando as normas subsidiarias, tal 
e como establece a Lei do solo 2/2016 do 10 de febreiro da Comu-
nidade autónoma. Centos de veciños levan anos agardando polo 
Plan Xeral para poder realizar as súas vivendas, pero poderían ver-
se gravemente prexudicados naqueles casos nos que os que es-
peculan co solo agotasen o número máximo de vivendas permitido 
en determinadas áreas. Neses casos as súas parcelas pasarían a 
ser recalificadas como zonas verdes, de servizos ou de infraestru-
turas que non sen realizan coa aplicación das normas subsidiarias.
Cales son as razón de non levar o documento ao pleno? Pode 
deberse á cantidade de irregularidades que existen e que impe-
dirían a súa aprobación por parte da Xunta? De axustarse á lega-
lidade, o Goberno conta con maioría absoluta e non tería ningún 
atranco para aprobar o documento.

A Deputación mediu recentemente todo o perímetro e 
resolveu os problemas cos propietarios lindantes. O uso 
do Monte Costa fora cedido ao Concello de Culleredo 
para parque público. O Goberno municipal limitouse a 
utilizalo como escombeira e despósito de áridos, pero 
debe converterse nun grande espazo verde para uso e 
goce dos veciños e veciñas de Culleredo.

Continúan as contratacións a dedo

Sería un lugar idóneo para crear un parque 
natural con instalacións deportivas, culturais 
e recreativas de titularidade pública.
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n Eduardo Mourelle, voceiro municipal de Alternativa dos Veciños
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O Goberno central 
ten sen contratar 
o dragado da ría

En xaneiro do 2019 celebrouse unha reunión 
na Delegación do Goberno da Coruña na que 
participou un representante do Ministerio 
e Transición Ecolóxica, a conselleira de 
infraestruturas Ethel Vázquez e os concellos de Cambre, A Coruña, Culleredo e Oleiros. Nese encontro acordouse proceder á 
contratación nese mesmo ano e que Xunta aportaría 24 millóns, malia tratarse dunha obra de competencia estatal.

O estudo de impacto ambiental necesario para executar esta obra deixa de estar en vigor unha vez finalice o presente ano. 
De non ter contratada a obra antes, habería que iniciar outra vez todos os trámites. Ademais perderíanse os 24 millóns que 
aportaba a Xunta, procedentes duns fondos europeos destinados para a depuradora de fecais de Santiago de Compostela que 
non se podía realizar pola magnitude do proxecto.

Persoas que forman parte do Goberno de Madrid, cando 
estaban na oposición facían manifestacións para que se 
dragara a ría. Que fan agora?

n n Alternativa dos Veciños denuncia, 
unha vez máis, o engano e mentira 
sobre a contratación do dragado da ría. 
Esta actuación afecta principalmente ás 
frontes costeiras do Graxal e O Burgo, 
e inclúe tamén a ampliación dos paseos 
marítimos que unirá os concellos de 
Oleiros, Cambre e Culleredo.

Alternativa solicita a recuperación do kiosko do 
parque da Senra

Aproveitando as obras de mellora do parque da Senra, solicitadas por Alternativa dos Veciños no ano 2015, sería de 
utilidade pública a reforma do local existente para a súa posta en funcionamento mediante unha concesión pública. 
Este servizo contribuiría a dinamizar este espazo público da parroquia de Vilaboa, moi concorrido polos veciños e 
veciñas da zona.



OLEIROS

O plan provincial POS+ 2020 financia a 
renovación do parque infantil da Praza 
de Europa (108.347 euros), a cuberta da 
pista polideportiva de Ledoño (290.000 
euros),  a reparación e adecuación do 
carril bici no Paseo Marítimo (238.534 
euros), o mantemento e reserva de 
prazas no Centro Ocupacional “A 
Escada” (70.000 euros),  gastos sociais 
extraordinarios derivados do COVID-19 
(81.771 euros) e gastos correntes do 
Concello (306.643 euros).

A reurbanización da rúa do Souto ascende a 
770.00 euros 

Os veciños lindantes coa 
estrada cederon un total 
de 2.127 metros cadra-
dos para que esta estra-
da, de titularidade provin-
cial, pase a ter 16 metros 
de ancho e sexa dotada 
de beirarrúas.

Esta vía conecta dúas es-
tradas provinciais, a que 
vai desde Coruxo a Oleiros 
e a que vai desde Santa 
Cruz a Meirás e Sada.

CULLEREDO

n n O Concello de 
Oleiros entregou á 
Deputación da Coruña 
o solo necesario para 
realizar as obras de 
ampliación da rúa do 
Souto, en Santa Cruz.

Alternativa dos Veciños solicitou á corporación municipal 
a reconstrución das beirarrúas no núcleo de Alvedro. Os 
veciños e veciñas desta zona precisan poder camiñar sen 
riscos á beira da estrada nacional, que conta cun elevado 
tráfico de coches e camións. O Ministerio de Fomento 
traspasou a titularidade desta estrada ao Concello, polo que 
o Goberno municipal ten a responsabilidade de dotar de 
seguridade viaria a esta localidade da parroquia de Almeiras. 

Demandadas beirarrúas 
para Alvedro Un millón da Deputación 

para financiar obras e 
servizos de Culleredo 
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OLEIROS

XXVI Feira Alfaroleiros en Santa Cruz
n n O vindeiro 5 de 
agosto comeza unha 
nova edición da Fei-
ra Alfaroleiros, que 
se celebra no par-
que Luis Seoane. Un 
total de 23 oleiros 
de toda a península 
participarán nesta 
feira expoñendo e 
vendendo os seus 
productos.

19

n n Ante o incumprimento 
das obrigas da empresa 
adxudicataria, a Deputación 
deu por finalizado o contra-
to de ampliación desta es-
trada. Agora iniciouse unha 
nova licitación para poder 
finalizar as obras.

A Deputación rescíndelle o contrato á empresa que 
realizaba a ampliación da estrada Mera-Veigue

Esta vía, de 2 km de lonxitude, 
conecta Mera e Veigue coa vía 
Ártabra. Con esta obra crea-
ranse beirarrúas e ampliarase a 
calzada.

Entre os días 5 e 9 de 
agosto, desenvolveran-
se distintas actividades 
infantís, actuacións mu-
sicais, obradoiros de al-
farería... Esta é unha feira 
que organiza o Concello 
de Oleiros e que está 
cofinanciada pola De-
putación da Coruña e a 
Xunta de Galicia.

Alfaroleiros é unha feira única pola súa pureza de formas tradicionais. Amosa a realidade 
inalterable de xeracións que foron transmitindo ás mans a sabedoría das formas.



OLEIROS

Toda a franxa costeira desde Santa Cruz ata Bastiagueiro é unha grande zona 
verde pública de 128.000 metros cadrados.

Parque natural As Trece Rosas

Centos de persoas participaron o pasado 13 de xuño na súa inauguración e na homenaxe ás Trece Rosas que lle dan nome a este 
parque, no que se honra de maneira permanente a memoria destas trece mulleres asasinadas polo réxime franquista por defender 
a liberdade, a democracia, a república e os dereitos dos traballadores e traballadoras.

Para a creación deste fermoso espazo natural, o Concello de Oleiros investiu máis de 1,5 millóns de euros. A Deputación da 
Coruña tamén realizou unha achega de 100.000 euros.
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SADA

Trátase dunha zona con importantes parroquias como Veigue 
ou Carnoedo e con praias como Cirro, San Pedro, Lourido, 
Arnela ou Morazón. Igual que está a facer a Xunta noutras 
estradas da súa titularidade, neste caso tamén resulta moi 
necesaria a creación de beirarrúas e arcéns para mellorar a 
seguridade viaria.

En diversos tramos existe o espazo suficiente para poder 
realizar as obras sen problema. Noutros casos, estudaranse 
as mellores solucións posibles para poder abordar as obras. 
Alternativa dos Veciños comprométese a estar en contacto 
permanente coa veciñanza para consensuar un proxecto que 
permita crear as beirarrúas que tanto se precisan para garantir 
a seguridade viaria ao longo de toda esta estrada. 

Desde a vía Ártabra, que chega ao linde co Concello de Oleiros, Sada non dispón das conexións viarias necesarias para unha 
localidade da súa importancia. As nefastas políticas dos alcaldes do Partido Popular que impediu a creación dun enlace directo 
coa vía Ártabra, provoca que a día de hoxe Sada non conte cos viais que si se realizaron noutros concellos.

n n Sada segue a esperar polas obras de canali-
zación do Río Maior que no 2016 provocou graves 
inundacións na localidade. Augas de Galicia, organis-
mo pertencente á Xunta, ten as competencias neste 
asunto e a obriga de realizar as obras necesarias 
para evitar novos asolagamentos.

A canalización do Río 
Maior non admite máis 
demoras

Resultan excesivos os máis de 4 anos que leva sen resolverse 
este problema. O Concello de Sada e a Deputación da Coruña 
están dispostos a colaborar na eliminación de tan grave 
problema. Existe un acordo entre estes dous organismos e 
a Xunta de Galicia para a redacción dun proxecto no que se 
recollan as medidas a adoptar e as obras a realizar para poñer 
fin ás inundacións. O Concello vai financiar a redacción do 
proxecto na súa totalidade con 75.000 euros. Agora a Xunta, 
que contará coa cooperación da Deputación, ten que cumprir 
coa súa parte e executar as obras de maneira urxente.

n n A estrada autonómica da costa, desde a rotonda 
da vía Ártabra no linde con Lorbé ata Fontán, ten un 
elevado tráfico de vehículos e un tránsito importante 
de peóns e ciclistas.

Alternativa pide á 
Xunta beirarrúas desde 
Veigue a Fontán

As obras das beirarrúas de Soñeiro, en marcha
Están a executarse por parte da Xunta de Galicia as beirarrúas entre Mandín e As Torres. 
O itinerario conta con dous metros de ancho e será de formigón coloreado. 
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SADA

A suciedade e abandono no que se atopa o 
contorno do Porto de Sada non é admisible. 
Maleza, restos domésticos, ferros, silvas, 
cristais rotos, electrodomésticos en desuso, 
luminarias,... invanden esta zona.

Sada non merece este abandono por parte 
de Portos de Galicia. Alternativa dos Veciños 
demada unha actuación urxente de limpeza e 
decoro dos espazos portuarios.

Portos de Galicia 
abandona a zona 
portuaria

A Deputación achega 1,3 millóns para obras e servizos de Sada
O Goberno local de Sada incluíu no plan provincial POS+ 2020 a renovación servizos 
públicos no Casteliño, en Cacharrete e na rúa Rosalía de Castro (194.502 euros); o 
mantemento de fontes e lavadoiros (53.541 euros); as novas redes de auga e saneamento 
en Carnoedo (60.419 euros); a dotación de servizos en Samoedo (115.232 euros); a mellora 
de camiños en Meirás (114.568 euros); a renovación da avenida Párroco Villanueva (286.032 
euros); o servizo de abastecemento de auga en Osedo (136.439,98 euros); a substitución 
dos servizos xerais na Praciña Marina (165.966 euros); gastos sociais extraordinarios 
derivados do COVID-19 (45.960 euros); e gastos correntes do Concello (172.351 euros).

As beirarrúas 
de Meirás 
pendentes da 
cesión do solo

O Goberno municipal de Sada xa ten avanzadas parte das cesións de solo necesarias para poder abordar esta obra. Neste 
momento tan só queda pendente o acordo cun par de propietarios que se atopan ausentes. É importante que toda a veciñanza, 
especialmente os propietarios lindantes coa estrada, tomen conciencia da importancia destas obras para a mellora da 
seguridade viaria do pobo de Meirás.

n n As obras de creación de beirarrúas 
na estrada de Meirás, desde o linde con 
Oleiros ata a recta do Pazo, levan 3 anos 
sen executarse porque a Deputación 
non dispón do solo necesario para a 
súa execución. O organismo provincial, 
que é o titular da estrada, conserva os 
cartos para poder realizar as obras unha 
vez o Concello poña á súa disposición 
todos os terreos.
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n n O deputado provincial de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, solicitou no pleno provincial 
celebrado o pasado mes de xuño que o presidente, Valentín González Formoso, convoque a todos os concelleiros 
das distintas corporacións da provincia da Coruña a unha protesta simultánea ante os seu respectivos concellos 
para demandar ao Goberno central a posibilidade de utilizar os remanentes que se atopan inmobilizados nas 
entidades bancarias. Son moitas as corporacións locais, así como a propia Deputación, que dispoñen de 
importantes fondos que non poden utilizar.
Esta situación está orixinada pola coñecida como Lei Montoro, moi criticada no seu momento pola oposición ao Goberno 
do Partido Popular, pero que segue sen resolverse por parte do Goberno formado por PSOE e Podemos. É moi grave que 
administracións públicas saneadas non poidan empregar millóns de euros que están inmobilizados nos bancos, polos que 
ademais están a pagar unha comisión ás entidades bancarias do 0.5%, en vez de cobrar intereses por ter os cartos depositados.

No último pleno da Deputación da Coruña, Alternativa 
dos Veciños solicitou que o organismo provincial 
organice este verán a regata de traiñeiras que leva 
adiante todos os anos, na que participan os equipos 
masculinos e femininos de remo de toda a provincia. 

A Bandeira Deputación da Coruña supón unha 
importante fonte de ingresos económicos para os 
clubs participantes polos premios que se reparten 
na proba. Estas entidades precisan eses cartos 
para continuar co seu traballo de promoción e 
fomento do deporte de base nos seus respectivos 
municipios. Ademais, esta competición contribúe 
a dinamizar a hostalería da localidade que acolle a 
proba, cuestión tamén importante neste momento.

Alternativa dos Veciños considera que non existen motivos para a cancelación da Bandeira Deputación de traiñeiras. Os días 4 e 5 
de xullo disputouse na Baía da Coruña a Bandeira Cidade da Coruña, correspondente á Liga ACT, con total normalidade.

Alternativa demanda unha protesta conxunta dos concellos para 
que se permita o uso dos remanentes 

Solicítase á Deputación que manteña a regata de traiñeiras
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O Boletín Oficial do Estado publicou o pasado 9 de marzo o informe favorable do Ministerio de Transición Ecolóxica para a 
realización da obra da ponte da Pasaxe. Agora, o Ministerio de Fomento está en disposición de aprobar definitivamente o proxecto 
para posteriormente iniciar o proceso de licitación e realizar a adxudicación. Se non se producen retrasos, todo ese proceso 
podería finalizar no ano 2022.

Continuamos loitando pola ampliación 
da ponte da Pasaxe

n n A construcción do túnel de Sol y Mar comezará despois do verán. Para evitar colapsos circulatorios, esa obra 
ten que estar finalizada para poder abordar a ampliación da ponte da Pasaxe. 

Grupo Provincial Alternativa dos Veciños      
www.alternativadosvecinos.org     l   info@alternativadosvecinos.org

O enlace de Sol y Mar xa está contratado, por 8,1 millóns

O principal cambio na zona de Santa Cristina será a creación 
dun paso subterráneo, baixo a actual rotonda, para mellorar a 
fluidez do tráfico dirección Santa Cruz. Para isto, haberá que 
demoler e volver construír un paso elevado sobre a N-VI.

No Concello da Coruña crearase un acceso directo para o 
tráfico procedente das Xubias. Un novo viaduto conectará 
directamente coa ponte, sen atranco de ningún tipo para a 
circulación.

Plano xeral 

 Enlace Santa CristinaEnlace A Pasaxe


