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Quedan dous anos para rematar 
coa parálise municipal
Cumpríronse dous anos desde 
as eleccións de maio de 2019, a 
metade do mandato encomenda-
do pola veciñanza de Culleredo a 
esta corporación municipal. Des-
de o seu inicio, os 3 concelleiros 
do Bloque Nacionalista Galego 
tomamos con ilusión, serieda-
de e rigor o traballo encomeda-
do pola cidadanía: defender os 
intereses de todas e todos os 
veciños do noso municipio, pro-
curando unha sociedade máis 
xusta, na que o goberno munici-
pal poña por diante as necesida-
des da veciñanza por enriba dos 
intereses particulares. Este reto 
está a ser todo un desafío. Expli-
cámosche por que.
Atopámonos diante dun go-
berno municipal do PSOE con 
maioría absoluta. Un goberno 
municipal que goberna a golpe 
de titulares e fotografías nos 
medios de comunicación, con 
propostas en futuro imperfecto 
“Culleredo fará...”, “O goberno de 
Culleredo realizará...”, “Riobóo 
demandará...” que nunca se che-
gan a facer realidade. Mais este 
goberno non só ten instalado ao 
noso concello na absoluta pa-
rálise, senón que no momento 
en que se lle piden responsabi-
lidades polas súas promesas 
incumpridas, polos servizos sen 
contratos, polas obras sen re-
matar, polas lista de agarda nos 
servizos sociais, polos servizos 
que permanecen pechados, pola 
pouca seriedade coa que abor-
dan os problemas da veciñan-
za... só sabe botar balóns fóra. 
Este goberno municipal ten un 
problema para cada solución. 
O goberno municipal ten des-
botado a maior parte das nu-
merosas propostas traballadas 
e presentadas polo BNG canda 
a veciñanza afectada. Porque 
o traballo do Grupo Municipal 
do BNG de Culleredo tense ca-

racterizado polo achegamento 
ás problemáticas da cidadanía.
Cando nos achegamos ás ve-
ciñas e veciños afectadas pola 
pegada sonora do aeroporto, 
cando apoiamos as demandas 
da veciñanza por un servizo de 
auga potable digno, cando de-
mandamos un mapa escolar 
que permita ao alumnado unha 
educación de calidade, cando 
reclamamos que as obras mu-
nicipais se leven a cabo, cando 
demandamos cobertura de in-
ternet nas áreas rurais... Todas 
e cada unha das propostas pre-
sentadas polo BNG responden 
a unha demanda veciñal e son 

traballadas escoitando ás ve-
ciñas e veciños, axudándoos a 
reclamar o que lles é de dereito.
O BNG de Culleredo conta cun-
ha alternativa clara de goberno 
frónte á inoperancia do goberno 
de Riobóo. Unha alternativa ba-
seada na defensa dos intereses 
de Culleredo frónte a AENA, para 
que limite o horario do aeropor-
to, limitando as molestias da 
pegada sonora e propoñendo 
compensacións aos afectados; 
fronte ao Ministerio de Fomento, 
cando pretende partir en dous o 
núcleo da Laxe co Vial 18 e am-
pliar ao dobre o ancho da AP-9 

ao seu paso por Castro, Laxe, Vi-
laboa, Almeiras e O Burgo; fronte 
ás megaconstructoras con inte-
reses particulares na xestión do 
PXOM... Unha alternativa de go-
berno que demandará novas es-
colas de educación infantil que 
veñan a satisfacer as demandas 
das nosas familias, que deman-
dará educación secundaria no 
rural, que demandará a cobertu-
ra total do servizo de banda larga 
para contar con internet de cali-
dade. Unha alternativa de gober-
no que propón facerse cargo do 
Parque de Acea de Ama para re-
cuperalo como un espacio para o 
deporte e o lecer;  que propón un 
crecemento dos núcleos de po-
boación para consolidar servizos 
de transporte, educativos, so-
ciais en tódalas parroquias; que 
priorice os servizos sociais con 
máis persoal e a contratación 
da asistencia domiciliaria para a 
mellora do servizo; que defenda 
un mapa educativo con sentido, 
con novas bibliotecas e áreas de 
estudio, un mapa de transportes 
efi caz, unha defensa e posta en 
valor do noso medio ambiente...
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Construamos un Culleredo máis xusto e participativo. 
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RAÚL GALEGORAÚL GALEGO
O Voceiro de Culleredo quere ser 
tamén un espazo de promoción 
do talento e da cultura do 
noso concello. Nesta ocasión 
presentamos a Raúl Galego, 
veciño da Laxe. Un referente da 
gaita galega que leva desde o 
ano 72 participando en máis de 
30 formacións musicais e sendo 
activista social e cultural na 
posta en valor do noso folclore.
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DE —

O BNG seguirá a traballar 
nos próximos dous anos para 
loitar por unha alternativa de 
goberno que estea á altura do 
que merece Culleredo

“O BNG seguirá a traballar “O BNG seguirá a traballar 
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DE GRANDES OPORTUNIDADES... —

Centro Loxístico de Transportes: de estrela 
a furado negro das arcas municipais
4 millóns de euros é a cifra á que po-
derían chegar as perdas do concello de 
Culleredo á conta do Centro Loxístico 
de Transportes de Ledoño, se temo en 
conta os informes técnicos elaborados 
en 2016 que cuantifi caban en 3.773.334 
euros os incumprimentos de contrato 
da empresa concesionaria, Obralar (fi -
lial da extinta Martinsa-Fadesa). Naquel 
momento, o goberno municipal decidiu 
romper o contrato de explotación, que 
era de 25 anos; polo que, ademais, de-
bía devolver a fi anza de 300.000 euros.

Como se chegou a esta situación?
Obralar, fi lial de Martinsa-Fadesa, asinou 
co concello de Culleredo un contrato, en 
1999, para a construción e explotación 
do Centro Loxístico de Transportes, que 
se situaría entre o acceso da autovía A-6 
e o núcleo poboacional de Ledoño, ten-
do en conta que xa existía a idea da Ter-
ceira Rolda de circunvalación na Coruña.
As obras da prometida “cidade do trans-
porte” comezaron en 2002 e a súa in-
auguración ofi cial foi en 2007. Debido á 
crise “post ladrillo”, Obralar entra en con-
curso de acredores en 2011, pero conti-
núa a xestionar o recinto. En 2014 era 
evidente o descoido das instalacións e os 
empresarios do polígono denuncian a si-
tuación. As faltas de pagamento chegan 
a provocar o corte do subministro eléctri-
co e o cese de actividade da empresa de 
seguranza, ademais de ser visible a falta 
de mantemento no pavimento das rúas.

Neste contexto, Martinsa traspasa a 
xestión do CLT a Invernos Galicia SL e 
exclúe do consello de  administración 
ao Concello de Culleredo, que fi xera 
parte del até ese momento. Nese intre 
o goberno municipal inicia o proceso 
de rescisión alegando os incumpri-
mentos da concesionaria.

Case sete anos en terra de ninguén
O CLT foi protagonista da política muni-
cipal entre os anos 2015 e 2017. O ex-
pediente de resolución caducou varias 
veces, obrigando a reiniciar o procede-
mento. Ademais, o Concello renunciou 
a aducir o incumprimento de contrato 
para a extinción da concesión, o que te-
ría dado dereito a reter os 300.000 euros 
de fi anza de Obralar, pero ao non facelo 
tivo que devolverllos aos incumpridores.
Os técnicos municipais elaboran nese in-
tre uns informes nos que se estima que 
os incumprimentos da empresa conce-
sionaria sumarían 3.773.334 euros. O 
contrato prevía que o polígono contase 
con estación para Inspección Técnica 
de Vehículos, un hotel, ou unha zona co-
mercial, entre outras instalacións.
A liquidación resultante, emitida en 2017 
reclamaba a Obralar un pago ao Concello 
de 1,3 millóns de euros, tendo en conta 
a liquidación de bens e renunciando a 
cobrar polas obras previstas no contra-
to que non se chegaron a executar. Sen 
embargo, Obralar recorreu e unha sen-
tencia de 2020 ordena repetir a liquida-

ción. O goberno municipal non recorreu 
esta última sentencia, sen explicar as 
razóns para non facelo. Agora, unha 
nova sentenza recoñécelle á empresa 
(que reclamaba 12 millóns) que hai que 
volver liquidar e seica habería que pagar-
lles 1,16 millóns de euros polos traballos 
executados na vez dos 1,3 millóns que 
daba a cobrarlles na liquidación de 2017. 
Un total de case 2,5 millóns de euros de 
perdas para a veciñanza de Culleredo. E 
veremos se queda aí.
E mentras, despois de case sete anos o 
Concello segue sen tomar posesión do 
CLT, ninguén se fai cargo do mantemento 
das instalacións comúns do 
polígono, e o abandono é 
visible a simple 
vista.

Centro Loxístico 
de Transportes

Autoestrada A-6
Terceira Rolda
Estrada a 
Mesón do Vento
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AC-523
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Ledoño

Orro
Sésamo

Sueiro

Veiga

Celas

Castelo

Vilaboa
O Burgo

Culleredo

Almeiras

• 1999: Adxudícaselle o desenvolve-
mento do CLT a OBRALAR SLU, única 
empresa que se presenta ao concurso. 
Nos pregos do contrato fi gura a obriga 
de expropiar, urbanizar e construír unha 
estación intermodal de mercadorías 
camión-ferrocarril xunto ás vías que 
existían daquela da liña A Coruña-San-
tiago, un hotel de 4 estrelas, unha ITV, 
locais de acollida de tripulacións, un 
edifi cio administrativo, un aparcadoiro 
de vehículos pesados, unha báscula 
para camións, zonas deportivas...
• 2000: O Consello da Xunta aproba o 
Proxecto sectorial de incidencia supra-
municipal “Centro Loxístico de Trans-
portes de Culleredo”, declarándoo de 
utilidade pública e dispoñendo a “ur-
xente ocupación a efectos de expro-
piación forzosa dos bens e dereitos 
contidos no proxecto” (DOG 189 de 28 
de setembro de 2000). O fi nanciamen-
to será en forma de explotación du-
rante 25 anos, expropiáronse terreos 
a moitos propietarios, cos conseguin-
tes confl itos polos prezos abonados. 
A partir de aí a Xunta desenténdese 
do devir dun centro concibido para ser 

unha instalación estratéxica no desen-
volvemento do país, unha infraestrutura 
clave na intermodalidade no transporte 
de mercadorías, modelo que toda Euro-
pa adoptou hai tempo. O CLT non está 
a cumprir coa función para a que se 
creou, cando debería ser clave para dar 
cabida a todos os camións que terán 
que deixar o porto da Coruña en breve.
• 2004: O goberno municipal lembra 
que hai que determinar cales parcelas 
terán que reverter ao concello ao fi nali-
zar a concesión (sic). Nese momento, a 
Secretaria Municipal emite un informe 

desfavorable a esta desfeita que é a 
chave de todo este chanchullo. O infor-
me vén dicir que debe reverter a totali-
dade do polígono, pois a expropiación 
é un instrumento polo que propiedades 
particulares pasan a dominio público,
pero nunca para que rematen en mans 
privadas, como é o caso. Nunca debeu 
autorizarse a venda de parcelas. O ex-
pediente de concesión é, segundo ese 
informe, “nulo de pleno dereito” e debe-
rían depurarse responsabilidades.
En cada trámite posterior a Secretaria 
reitérase nese informe. E, en cada trá-

mite hai cadansúa alusión a ese escri-
to, incidindo na nulidade do proceso.
• 2011: O xulgado do Mercantil dicta 
declaración de concurso de acreedo-
res a OBRALAR.
• 2013: Apertura da fase de liquidación 
do concurso.
• 2014: Iníciase procedemento para re-
solución do contrato por causa impu-
table ao concesionario.
• 2016 o Pleno de Culleredo aproba a 
resolución do contrato, despois de que 
o expediente de resolución caducara 
tres veces anteriormente.

Cronoloxía do CLT desde o contrato de Construción-Explotación 
no ano 1999 até o rescate da concesión en 2016

1999 2007 2015 2021

Inicio das obras de 
construción (2002)

Informe de 
nulidade da 
secretaria 
municipal 
(2004)

Concurso de acredores
Impago a provedores 

(2014)

Inauguración 
oficial (2007)

Inicio dos trámites para o 
rescate da concesión

(2015)

Sinatura  da 
concesión 

administrativa
(1999)

Declara-
ción de 

Interese pola 
Xunta e 

expropiacións 
forzosas 

(2000)

Liquirdación que cifra en 1,3 
millóns as obras sen executar (2017)

Sentenza que 
impón ao concello 

o pago de 1,13 
millóns (2021)

AC-523

Veiga

Celas

Castelo
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— ...A PROBLEMAS CRÓNICOS

Nos orzamentos, ano tras ano, as promesas nunca se cumpren
Os concellos teñen que aprobar, antes 
do 31 de decembro, o orzamento do 
seguinte ano. Un goberno en maioría 
absoluta non debería ter ningún pro-
blema para cumprir con este prazo. 
Pois ben, o goberno local do PSOE de 
Culleredo non foi quen de facelo nes-
ta lexislatura: os orzamentos de 2020 
aprobáronse en outubro dese ano, e os 
de 2021 a finais de febreiro. E o peor 
non queda aí. Explicámosche por que.
A este goberno do PSOE que dispón de 
maioría absoluta e conta con 10 conce-
lleiras e concelleiros —a meirande par-
te con dedicación exclusiva ou parcial 
ao seu traballo no concello—, resúltalle 
imposible cumprir cos prazos e moito 
máis respectar as normas da transpa-
rencia e do dereito da veciñanza a esta 
información. Tivo que ser a Valedora 
do Pobo, diante da queixa presentada 
por un particular, quen lle recordara ao 
goberno municipal os seus deberes 
legais e fixera que se publicara o Or-
zamento de 2021 na web municipal, 
por primeira vez. Hai que salientar ade-
mais, que o Regulamento Orgánico de 
Participación Cidadá do Concello de 
Culleredo, que é Lei de obrigado cum-
primento, contempla que o 25% do ca-
pítulo de investimentos de cada ano 
(case 800.000€ en 2021) debe decidilo 
a veciñanza, a través dos “orzamentos 
participativos”, procedemento que o 
PSOE incumpre sistematicamente.
As palabras da concelleira de Facen-
da, Marta Iglesias, no pleno de aproba-
ción dos orzamentos de 2021 definen 
á perfección o respecto do goberno 

municipal á participación veciñal, can-
do expresou o seu malestar porque a 
veciñanza fixera uso do seu dereito 
de alegar durante o proceso de expo-
sición pública, porque “total, vanse 
aprobar igual”. Mesmo lles achacou 
os retrasos na aprobación. Iso des-
pois de presentar ela por dous anos 
os orzamentos con meses de retraso.
Ano tras ano os orzamentos munici-
pais de Culleredo presentan as mes-
mas partidas unha e outra vez, desti-
nadas a obras que nunca se chegan a 
executar, ou outras sen denominación, 
con descricións xerais, feito denuncia-
do exercicio tras exercicio pola Inter-

ventora e a Secretaria por bordear a 
legalidade. Mentres tanto, faltan outras 
partidas obrigatorias para aprobar uns 
orzamentos cribles, como as cantida-
des necesarias para pagar o perdido 
por sentenzas xudiciais contra o Con-
cello de Culleredo, que suman centos 
de miles de euros, como para reparar 
a praza de Galiza ou para compensar 
a empresas privadas pola pésima xes-
tión municipal na contratación de ser-
vizos como o control de aparcamento.
En outubro de 2020 denunciamos 
ademais a intención do goberno mu-
nicipal de suprimir a participación 
cidadá a través da súa proposta de 

reforma do Regulamento Orgánico de 
Participación Cidadá, co que preten-
día boicotear o proceso de participa-
ción nos orzamentos e as posibilida-
des da veciñanza de intervir en pleno. 
Vese que a transparencia prometida 
polo Alcalde quedou polo camiño... 
Desde o BNG defenderemos, como 
sempre o fixemos, que os orzamentos 
cumpran coas necesidades e retos que 
a veciñanza cullerdense ten por diante, 
que cheguen a cada parroquia, que so-
lucionen os problemas de xente. E para 
iso, consideramos a participación cida-
dá, real e viva, como fundamento para 
unhas contas xustas e de futuro.

O PXOM, 
paralizado, e 
cuestionado 
agora polo 
Alcalde
A metade de lexislatura, este gober-
no municipal, con maioría absoluta 
do PSOE, móstrase incapaz de con-
tinuar coa tramitación do Plan Xeral 
de Ordenación Municipal. O PXOM 
iniciado en 2008 despois de que 
outro intento anterior fora xa des-
cartado, foi aprobado inicialmente 
en 2013, pero non pasou o trámite 
de avaliación ambiental da Xunta 
de Galicia (excesos no número de 
vivendas, problemas na insonoriza-
ción coa AP-9,...). O goberno muni-
cipal tampouco respostou ás nume-
rosas alegacións presentadas pola 
veciñanza e nada máis se sabe del, 
a pesar das declaracións do señor 
alcalde, de renuncia a seguir coa tra-
mitación, a culpabilización que fai do 
funcionariado e da negativa a convo-
car a Comisión Especial do PXOM.

Para o BNG, dispoñer dun documen-
to urbanístico axeitado á realidade de 
Culleredo, libre de intereses especulati-
vos, e que procure un desenvolvemento 
urbanístico equilibrado e faga posible 
o funcionamento dos servizos, é unha 
necesidade e unha prioridade; máxime 
cando levamos toda a vida soportando 
as servidumes das vías do tren, do ae-
roporto, da AP-9 ou do Vial-18. Por iso, 
traballamos demandando do goberno 
municipal axilidade e transparencia na 
tramitación, esixíndolle que cree a Co-
misión Especial do PXOM (plenos de 
19/10/2019 e de 24/1/2020), creación 

que prometera o Alcalde hai 2 anos e 
que hoxe segue sen constituirse.
Tamén traballamos para que o gober-
no municipal informe publicamente do 
proxecto aberrante de ampliar a AP-9 
de 4 carrís a 8 (pleno de 7/11/2019),  
proposta que foi rexeitada polo PSOE e 
polo PP. Ademais o BNG levou ao Par-
lamento do Estado as reclamacións 
veciñais polo Vial 18 (30/6/2020).
No referente á AP-9, o BNG leva traba-
llando toda esta lexislatura dende o 
Parlamento do Estado para conseguir 
o seu traspaso á Comunidade Autó-

noma, a retirada das peaxes e polos 
descontos de recente aplicación.
En canto ao aeroporto, o 12 de de-
cembro de 2020, o BNG de Culleredo 
solicitou do Alcalde que aclarase por 
que as vivendas afectadas pola pe-
gada sonora “quedarán fora de orde-
nación”, como el mesmo dixo no ple-
no municipal de novembro de 2020.
Ante todas estas cuestións que tanto 
afectan á ordenación do territorio de 
Culleredo, o Alcalde e o seu goberno 
non actúan, deixando ver a súa inep-
titude para rexer este concello.
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#FUTUROIMPERFECTO —

O alcalde conxuga as promesas en futuro 
imperfecto: nunca se sabe cando serán
Esta é só unha escolma dos proxectos que se anunciaron á 
cidadanía mais que nunca máis deles se soubo. O hábito de falar 

e non cumprir está tan instaurado que a veciñanza pasa por estas 
novas sen inmutarse e sabendo de antemán cal vai ser o resultado.
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#FUTUROIMPERFECTO
Que as palabras non as leve o vento!

Utiliza o cancelo #futuroimperfecto, etiquétanos en 
redes sociais ou envíanos unha mensaxe ou correo 

electrónico ao enderezo culleredo@bng.gal
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4-1-2018

24-1-2018

5-1-2018

8-1-2018

9-12-2017

3-8-2017
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14-10-2019

29-7-2019
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TANTO QUE MELLORAR... —

E frecuente que a auga que nos chega á 
casa esté sucia. O alcalde anunciou no 
seu día que o problema se resolvería en 
setembro de 2019. A 2021, seguimos 
igual. A empresa que proporciona o sub-
ministro leva dende 2015 ofrecendo o 
servizo e cobrando as facturas sen ter 
contrato vixente e o goberno municipal 
non move un dedo por cambiarlo.
A veciñanza, en cambio, si que se 
move. Recolleu máis de 500 sinaturas 

pedindo unha xuntanza co alcalde en 
novembro de 2020 pero... aínda están 
agardando a súa resposta.
No BNG de Culleredo sabemos cal é 
a solución: licitar o servizo do submi-
nistro de auga e compensar os días 
nos que a auga chegue turbia, con 
descontos nas facturas das persoas 
usuarias. Así llo propuxemos en ple-
no ao alcalde en múltiples ocasións, 
pero non quixo facer nada.

É hora de mellorar a calidade 
da auga en Culleredo

— O goberno municipal non dá resolto as defi ciencias no subministro

Obras: poucas, 
fóra de prazo e 
mal feitas

Dos catro pasos que ten que seguir 
unha obra pública (proxecto e licita-
ción  construción  recepción por 
parte do Concello  desfrute pola 
veciñanza), nas obras que acomete o 
goberno de Culleredo sempre hai pro-
blemas nalgún deles, e acaban cun 
resultado peor, incompleto e retrasa-
do. E a cidadanía, que fi nancia estas 
obras cos seus impostos, acaba sen-
do a prexudicada , sen poder usalas 
e desfrutalas en condicións. Vexamos 
uns exemplos:
Baldosas do Paseo Marítimo do Burgo. 
Obra iniciada en novembro de 2019 
e anunciada como remodelación de 
todo o paseo marítimo, cun presupos-
to de .......€, e que acabou na substi-
tución e cambio de cor de tan só 300 
metros da parte menos deteriorada. 
Dende o BNG temos advertido ao go-
berno municipal de que queda moito 
paseo en malas condicións e que iso 
provoca frecuentes accidentes das 
persoas que o transitan. Só obtive-
mos o silencio por resposta.
Parque da Igrexa de Vilaboa. O 19 de 
marzo de 2021 abriuse ao público o 
parque da Igrexa de Vilaboa, co pro-
pio goberno municipal dicindo que 
estaba sen acabar, despois dunha 
demora dun ano para unha reforma 
cativa na que se gastaron nada me-
nos que 200.000€. E ademáis dis-
to, antes de usarse, xa presentaba 
deficiencias, visibles por calquera: 
céspede artificial engurrado, pista 
de baloncesto desnivelada,... Por su-
posto, dende o BNG de Culleredo, te-
mos pedido explicacións e responsa-
bilidades en pleno, sen que o alcalde 
teña nada que dicir.

Rotura da cuberta do Parque das Brañas.
O 2 de outubro de 2020, co primeiro 
temporal do inverno, rompe a cuberta 
do Parque das Brañas, aínda sen estar 
rematada a obra, pero si pagada polo 
goberno municipal nun 90%. O BNG de 
Culleredo esixiu responsabilidades por 
este feito ao goberno do señor Rioboo. 
Máis de 7 meses despois, a estrutura 
segue alí tirada, enriba dun parque que 
as crianzas non poden desfrutar.
Obra para recuperar a estabilidade nos 
terreos da Fonte da Balsa. A veciñan-
za da Fonte da Balsa está cansa de 
non poder acceder aos seus garaxes 
e nin sequera ao barrio, cada vez que 
chove forte e se produce un derruba-
mento de terras. E aínda máis cansa 
de pedirlle unha solución ao Alcalde e 
que este os ignore. En 2013, o que era 
concelleiro de Obras e agora Alcalde, 
o señor Rioboo, dixo que a obra ía rea-
lizarse “da forma máis breve posible”. 
Pasaron 8 anos e todo segue igual. O 
BNG de Culleredo, tras escoitar á veci-
ñanza, chamou a atención do Goberno 
Municipal sobre este tema en innume-
rables plenos, sen que o Alcalde amo-
se ningún interés por solucionalo. 

Pavimentación das rúas na “Urbaniza-
ción La Ría”, de Fonteculler. Despois de 
anos de queixas dos veciños polo mal 
estado do pavimento e os riscos de 
caídas e danos a vehículos, faise unha 
obra que non se axusta ao proxecto 
inicial en canto aos materiais, usando 
outros máis baratos e de dubidosa re-
sistencia. En xuño de 2019, o BNG de 
Culleredo advirte desta circunstancia 
ao goberno municipal e, cal foi a res-
posta? Seguir adiante e non facer re-
cepción da obra, co cal tanto empresa 
como goberno se “sacuden” a respon-
sabilidade dos futuros deterioros e 
consecuencias que puideran aparecer.
Cuberta do parque infantil da Avenida 
Tierno Galván. Este é outro exemplo de 
obra que non se axusta ao proxecto 
inicial e que ademáis, aparentemen-
te rematada, estivo pechada durante 
meses, sen explicación algunha, e sen 
que a rapazada puidese desfrutala. Por 
esta situación o BNG pediulle explica-
cións ao goberno municipal en xullo de 
2019, sen obter tampouco resposta.

Condena ao Concello de Culleredo a repa-
rar a Praza de Galicia. En febreiro de 2019 
o xulgado dita sentenza, condenando ao 
Concello de Culleredo a reparar os defec-
tos de construción desta praza taxados 
nun total de 370.000€, que veñen danan-
do o subsolo(as prazas de garaxe) ao 
longo de 20 anos. O BNG de Culleredo, en 
canto ten coñecemento desta sentenza 
a través da prensa, reclama ao goberno 
municipal transparencia sobre ela e que 
explique como vai reparar unha obra que 
nunca debeu ser recibida por estar feita 
en pésimas condicións. Pois o Alcalde e 
o seu Goberno evitan afrontar o proble-
ma, a ver se se resolve só.
Recapitulando, en todas estas obras, 
por mala execución, por non axustarse 
ao proxecto, por retrasarse no tempo, 
por telas recibido o goberno municipal 
en malas condicións... a conclusión 
que se extrae é a incapacidade do se-
ñor Rioboo e do seu grupo de goberno 
do PSOE para administrar este munici-
pio. Cun goberno do BNG, liderado por 
Tono Chouciño, todo isto sería distinto.

— O goberno municipal 
(PSOE) é incapaz de sacar nada 
adiante no tempo previsto e ben

Reclama un 
subministro de auga 
de calidade a través 

deste formulario
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—  ...E TAN POUCAS SOLUCIÓNS

Hai que resolver problemas no ensino público de Culleredo

Culleredo leva anos sen unha distribu-
ción racional dos recursos educativos 
públicos. O chamado Mapa Escolar —é 
dicir, a asignación do alumnado en cada 
centro— non segue criterios nin de igual-
dade nin de accesibilidade, tanto en nú-
mero de alumnado como en servizos.
A falta de ensino secundario no rural fai 
que cada día a rapazada teña que des-
prazarse ata 2 horas en varios autobu-
ses desde a zona rural á urbana, men-
tres outros tantos autobuses van en 
sentido contrario, levando alumnado de 
Primaria da zona urbana ao CEIP Tarrío.
En canto ao servizo de comedor non hai 
un trato igualitario para todo o alumnado. 
Só nun centro hai comedor e cociña xes-
tionados pola Xunta. O resto son comida 
transportada mediante contratos de ser-
vizo da Xunta ou a conta da ANPA, que fai 
o papel de xestora sen lle corres ponder, 
cargando con traballo e gastos que debe-
ría asumir a Administración provocando 
desigualdades de cobertura das becas 
comedor segundo os modelos.

Tampouco se entende que unha poboa-
ción que crece en número, como a de Cu-
lleredo, dispoña tan só de tres Escolas In-
fantís públicas, véndose moitas familias 
obrigadas a acudir a Centros privados, 
coa conseguinte sobrecarga económica.
No BNG sempre tivemos claro que coi-
dar o Ensino Público é coidar á socie-
dade do presente e do futuro, polo que 
levamos anos reclamando ante o go-
berno municipal e a Xunta de Galiza un 
Mapa Escolar para Culleredo equitati-
vo e optimizado, que acabe con toda 
esta desorganización.
Desde o BNG temos aportado propos-
tas para levar o Ensino Secundario 
á zona rural de Culleredo, propostas 
aprobadas por unanimidade en Pleno 
pero que despois o goberno municipal 
non defende diante da Xunta.
Tamén temos defendido o enriquece-
mento do ensino non obligatorio, soli-
citando que se imparta o itinerario do 
bacharelato artístico en Culleredo, sen 
que o goberno municipal se pronuncie.

— O goberno municipal non pode permanecer de brazos caídos

O aeroporto: equilibrar servizo público e benestar cidadán
Dende a súa apertura en 1963 o aero-
porto de Albedro supuxo, ademais dun 
innegábel nexo de unión de toda a co-
marca da Coruña co resto do mundo, 
unha servidume para todas as persoas 
que vivimos ao seu redor. Aquel 25 de 
maio inaugurábase cunha pista de 1500 
metros de lonxitude, e un horario de 8:00 
a 19:00h. en verán (de 9:00 a 17:00 en in-
verno). Hoxe, despois de sucesivas am-
pliacións, medrou até os 2500 metros. 
Igualmente medraron as afectacións 
ao día a día das persoas que viven na 
súa contorna, derivadas tanto das pro-
pias ampliacións, que provocaron a ex-
pulsión das súas vivendas de núcleos 
enteiros de poboación, como da propia 
actividade aeroportuaria, nun horario 
que hoxe vai das 06:30 ás 00:30 horas. 
Inmersa nunha estratexia de crece-
mento sen límite, AENA presentou un 
novo Plan Director e un incremento da 
pegada sonora, prevendo novas restri-
cións á edificabilidade, expropiacións 
de vivendas habitadas e ocupacións 
de terreos a ambos lados da pista.
En ambos procesos o goberno muni-
cipal amosou unha actitude dilatoria, 
confundindo lealdade institucional 
con pleitesía e sometemento, fuxindo 
da participación cidadá, recorrendo a 
ela só cando non tivo outro remedio 
e dun xeito escuro e partidista, demo-
rando ao máximo a presentación dun-
has alegacións elaboradas baseándo-
se en informes emitidos por empresas 
de dubidosa cualificación técnica 
para os asuntos que se trataban.
Unha actitude totalmente opos-
ta á que se defende dende o BNG, 

que pon por diante a participación 
cidadá na vida pública, máis aínda 
tratándose de temas que lles afecta 
dun xeito directo. Foi grazas a ese 
contacto directo coa cidadanía que 
se conseguiu a ampliación do pra-
zo de alegacións e que as parcelas 
afectadas estivesen xeo-referencia-
das para facilitar a consulta directa 
e a presentación de alegacións pola 
veciñanza.

Tamén se conseguiu introducir no de-
bate a necesidade do peche en horario 
nocturno do aeroporto, como xeito de 
compatibilizar a súa actividade co de-
reito ao descanso da veciñanza. O pe-
che ás 23.00 horas pasou de ser unha 
“idea peregrina do Bloque” a unha 
demanda de consenso, e aínda que o 
concello lle costara incluílo nas súas 
alegacións, agora fai bandeira diso e 
AENA acepta negocialo.

Somos conscientes da vantaxe de 
ter un aeroporto ao pé casa, pero 
tamén sabemos moi ben os incon-
venientes que iso supón. É preciso 
compatibilizar as actividades aero-
portuarias co dereito das persoas 
ao descanso e a unha segurida-
de vital que lles permita non estar 
sempre pendente de cando será a 
próxima expropiación que os bote 
fóra das súas casas.
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TEMPO DE COVID-19 — SABÍAS QUE

SÓ O POBO SALVA AO POBO

Somos xente traballadora e comprometida con Culleredo, polo que sempre estamos 
dispostos a dar voz ás túas demandas. Contáctanos a través de calquera destes medios.

CULLEREDO

RÍO VALIÑAS
En novembro de 2018 a veciñanza advertiu dos 
prexuízos ambientais da autorización dunha ga-
solineira en Ledoño, á beira do río Valiñas, xunto 
a xa existente no CLT, dos mesmos propietarios. 
O BNG trasladou estas inquedanzas a Augas de 
Galiza mais nen ese órgano da Xunta nin o Con-
cello, que outorgou licenza á obra, fi xeron nada 
por evitar as verteduras que se produciron can-
do empezaron as obras. Isto e presión veciñal, 
forzaron á Xunta a abrir expediente sanciona-
dor. Non lles sería mellor facer as cousas ben 
desde un principio e non conceder a licenza?

RÍA DO BURGO
As augas do Valiñas van ao río Mero e desem-
bocan fi nalmente na ría do Burgo. Se as admi-
nistracións seguen a consentir verteduras nas 
canles que a ela van parar, de nada servirán os 
moitos cartos que imos investir na súa rexe-
neración, xa licitada, e que parece que por fi n 
comezará este ano. O prazo de execución é de 
26 meses. Durante ese tempo as mariscadoras 
deberán parar a súa actividade e aínda a día 
hoxe descoñecen se serán compensadas por 
esta parada forzosa. Se temos en conta que o 
montante total sería aproximadamente de 1,3 
millóns de euros, e a oferta máis cara para exe-
cutar a obra rebaixa o prezo en 13 de millóns, 
non debera ser moi difícil chegar a un acordo.

INDEMNIZACIÓNS 
XUDICIAIS
Outro río que baixa revolto en Culleredo é o 
xudicial. Aínda non sabemos canto lle imos 
ter que compensar á empresa que xestionaba 
o CLT, pero si sabemos de dúas novas senten-
zas que nos obrigan ao pago a Setex-Aparkisa 
de 237.791,57€ (máis xuros) polo servizo de 
control de aparcamento; e á Fundación Barrié, 
189.360,58€ por unha parcela para o CEIP Vila 
de Rutis. É difícil levar a conta de todas as in-
demnizacións que Culleredo ten que abonar 
por sentenza xudicial: 190.000€ por parce-
las para ese mesmo colexio; 1.560.000€ por 
outra parcela no CEIP Ría do Burgo; 60.000€ 
aos aínda propietarios do muíño da Fonte da 
Balsa; 370.000€ para arranxar as fi ltracións 
de auga nos garaxes da Praza de Galicia... 
Cartos que irían moito mellor empregados, 
por exemplo, nos terreos para un instituto no 
rural, que tanta falta fai, xa que por número de 
alumnos lle correspondería.

SERVIZOS NO RURAL
O rural non só precisa dun instituto. Aínda hai 
zonas de Culleredo que carecen de servizos 
básicos como o saneamento, por non falar do 
acceso a Internet a velocidades decentes. É 
moi bonito falar de xente que quere escapar 
das aglomeracións urbanas e vivir no rural, pero 
hai que dotar ese rural de servizos, e iso é algo 
que en Culleredo aínda non está garantido, nin 
sequera para quen alí leva vivindo moitos anos.

IAE
E por cartos non será. Culleredo ten en 2021 un 
orzamento de case 25 millóns de euros. Claro 
que nesa cantidade está o procedente do Im-
posto de Actividades Económicas, que se lle 
está a cobrar a negocios nos seus dous primei-
ros anos de actividade ou que facturan menos 
dun millón de euros —exentos, segundo a lei—. 
O goberno Municipal di que non é así pero as 
asesorías daqueles autónomos aos que imos 
informando dinlles que temos razón.

Este último ano, a situación de pan-
demia, púxonos a proba , incluindo 
a todas as administracións. Moita 
xente que falaba de liberalización 
para deixar que os mercados fun-
cionasen libremente, cambiaron de 
súpeto a pedir a intervención dos 
poderes públicos para remediar to-
das as situacións.
Nós non os criticamos, pero pedi-
mos reflexión. Reafirmar a necesida-
de do público e dun sector público 
forte, con recursos para poder inter-
vir en situacións coma estas: que 
impida que se repita o sucedido nas 
residencia privadas de maiores, que 
prohiba os recortes nos servizos pú-
blicos —dependencia, sanidade e en-
sino—, que faga posible o chamado 
“Estado do Benestar” do que tanto 
se fala e que pouco se ve.
Tamén debemos valorar e agradecer 
unha vez máis o inmenso traballo rea-
lizado polo persoal da sanidade, da 
educación, dos servizos básicos, da 
limpeza, da alimentación e distribu-
ción, dos servizos sociais... e as asis-
tencias entre familiares e veciñ@s,  
que axudaron a tirar para diante e con 
pouco apoio das administracións con 
pouca capacidade de reacción, des-
bordadas.
Ao BNG de Culleredo téñense ache-
gado numerosas persoas con graves 
problemáticas derivadas da pande-
mia e que non atopaban solucións na 
Administración Municipal. As longas 
listas de agarda para recibir atención 
nos servizos sociais municipais, a 
falta de resposta a través do teléfono 
ou do correo electrónico, a “cita pre-
via” que produciu retardos cando non 
parálise na tramitación de expedien-
tes, a falta de supervisión no funcio-
namento privatizado e sen contrato 
vixente da atención domiciliaria... fo-
ron algúns dos graves atrancos cos 
que se atopou a veciñanza. 
As declaracións baleiras de contido e 
de presuposto, as fotos nos xornais e as 
aparicións televisivas non son ningunha 
solución. O goberno municipal de Culle-
redo non foi quen de prestar a atención 
que a súa veciñanza  necesitaba nunha 
das peores crises sociais que temos vi-
vido. Aquí deixamos unhas mostras:

Foron numerosas as queixas achega-
das ao BNG pola cidadanía de Culle-
redo sobre a demora na atención en 
Servizos Sociais, e desde o noso grupo 
municipal solicitouse saber o número 
de días que se tarda de media en aten-
der unha solicitude de axuda. 
Temos reclamado melloras nos servi-
zos sociais municipais a través de pro-
postas ao goberno municipal: mocións, 
rogos, preguntas e do apoio as solicitu-
des e iniciativas xurdidas da propia veci-
ñanza. En fronte, un goberno municipal 
que non é quen de licitar a contratación 
do Servizo de Atención Domiciliaria, que 
permitira cando menos supervisar de 

maneira efectiva a calidade do traballo 
da concesionaria. Goberno que ten de-
mostrado de xeito claro e evidente que 
non ve preciso aumentar o persoal nos 
servizos sociais nin que a concelleira 
responsable da área faga uso da dedi-
cación exclusiva que ten asignada. 
Os múltiples casos de petición de axu-
da e de  indefensión que teñen chega-
do ao BNG de Culleredo ben merecen 
unha refl exión por parte do goberno 
municipal para acometer reformas e 
melloras no funcionamento dos ser-
vizos sociais municipais e escoller a 
forma mellor de prestación. O público 
é servizo, o privado benefi cio!

O caso de A.J.L.P. e a súa familia, que perderon un familiar du-
rante a pandemia, que estaba a ser atendido polo Servizo de 
Atención Domiciliaria do Concello de Culleredo.
Nun escrito dirixido a tódolos membros da corporación munici-
pal, esta familia ten trasladado numerosos feitos preocupantes 
na xestión e supervisión da empresa que leva a cabo este servi-
zo: falta de equipamentos de protección individual para as súas 
traballadoras, falta de comunicación trala aparición de casos 
positivos entre as/os usuarios e traballadoras, o cese do ser-
vizo durante un longo tempo a outros usuarios conviventes ... 
Xunto ao seu escrito relatando todas estas infraccións dos proto-
colos vixentes, solicitaba a posibilidade de intervir diante do Pleno
para expoñer a toda a problemática. Un dereito recollido no Regu-
lamento Orgánico Municipal e que foi denegado sen xustifi cación. 
O BNG de Culleredo levou este asunto ao Pleno do mes de 
abril requirindo que se lle dese voz e se tivese en conta o 
exposto no seu escrito para mellorar o funcionamento do ser-
vizo de atención domiciliaria.
Pero, que se lle pode requirir a unha empresa que non conta 
con contrato? Si. É así. Cómpre lembrar, hoxe máis que/ca 
nunca, que o servizo de atención domiciliaria do Concello de 
Culleredo non ten contrato.

Un informe municipal confi rmou as nosas peores sospeitas... 
Sabemos, por casos reais como o de A.G.G., que durante os últi-
mos meses téñense dado citas cun tempo de agarda de máis de 
dous meses para a atención a unha situación de emerxencia. O 
Informe emitido pola Xefa de Servizo de Benestar Social confi r-
maba que a media de días de agarda chegaba a ser de 44 días. 
E nese mesmo Informe, a Xefa de Servizo, facía constar que 
desde o mes de novembro de 2020 ven reclamando de forma 
urxente, máis persoal para atender o aumento na demanda dos 
servizos sociais. O goberno municipal aínda non atendeu a de-
manda desta funcionaria, e na súa última revisión da Relación 
de Postos de Traballo do Concello non incluíu ningún dos pos-
tos que pedía, pero si 2 novos postos no Gabinete da Alcaldía.

Déronse tamén varios casos de veciñas e veciños 
que non puideron acceder a servizos de asisten-
cia pola parálise na tramitación de expedientes. 
Tal foi o caso de M.G.G. quen acudiu a Servizos 
Sociais para solicitar axuda no coidado dun fami-
liar encamado. A resposta á súa solicitude foi que 

non se estaban a dar novas altas no servizo de 
atención domiciliaria. Unha resposta totalmente 
inaceptable nunha situación de tanta necesidade 
e emerxencia coma nesta situación de pandemia, 
na que habería que reforzar os servizos en lugar 
da “cita previa”.


