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AGASALLO!
Almanaque de 2021, cunha
ilustración artística da nosa Ría
do Burgo e coa que coñecer a
súa toponimia máis senlleira

O NOSO EQUIPO
Coñécenos

p. 2

O BNG, COA XENTE
Presentamos algunhas das
aportacións do BNG á política
municipal nos tempos máis
recentes
p. 2-3

ILUSTRACIÓN

Pegada sonora: a outra hipoteca
coa que non sabías que cargabas
✓ Os inmobles quedan fora de ordenación ✓ Perden un 20% do seu valor
✓ Non se poderán reconstruír ao rematar ✓ O prazo de alegacións remata o
a vida útil das edificacións afectadas
vindeiro 28 de decembro
Aviación Civil vén de publicar
o documento da delimitación
das servidumes aeronáuticas acústicas do aeroporto
de Albedro, coñecido como a
“pegada sonora”. Esta nova
delimitación significa que os
usos urbanísticos, a cualificación do solo ou o réxime das
edificacións actuais quedarán afectados. A mingua de
valor dos inmobles chegaría
ao 20%, sempre segundo o al-

calde de Culleredo, quen citou
estudos técnicos sobre os documentos publicados no BOE.
As edificacións existentes actualmente dentro do perímetro
seguirán sendo legais, mais
“fóra de ordenación”, segundo
o alcalde de Culleredo, respondendo á pregunta do BNG. É
dicir, que cando a vida útil dun
inmoble chegue á súa fin, ese
solo xa non terá posibilidades
de volver edificarse. Tampou-

co poderán ser modificadas
se ese cambio supón un maior
número de persoas afectadas
pola delimitación acústica.
Así, tendo en conta que a
maioría do solo afectado é
de uso residencial, veríanse
afectadas perto de 5.000 mil
vivendas, das que case 3.000
nin sequera están dentro do
plan de insonorización actual,
e case 10.000 persoas serían
prexudicadas.

O DIÑEIRO DOS
VECIÑOS...
Dicionario ilustrado do
desgoberno: o que non queren
que saibas
p. 6-7

ENTREVISTA
Falamos con
Mercedes
Queixas Zas,
deputada
do BNG no
parlamento
galego desde a comarca da
Coruña e docente
p. 8

SABÍAS QUE...
Para máis información, escanea o
código QR ou visita a nosa web

Súmate ao BNG!
CULLEREDO

Ilustración-calendario da Ría
para o ano 2021
p. 4-5

Construamos un Culleredo máis xusto e participativo.
Se estás interesado en colaborar co BNG de Culleredo
escríbenos a culleredo@bng.gal ou visita bng.gal/participa

Pequenas anotacións de
información extra que de seguro
valorarás
p. 8
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O NOSO EQUIPO —
Un grupo municipal que traballa polo
presente e polo futuro de Culleredo
O grupo municipal do BNG de Culleredo , composto por Tono Chouciño, Bea
Pérez e Gonzalo Méndez, é a cabeza
visible dun equipo de traballo máis amplo no que participan militantes e colaboradores de diversas áreas, sempre
aberto a novas incorporacións. O seu
obxectivo é mellorar Culleredo, con 3
liñas de traballo:
» Escoita activa dos problemas veciñais,
mantendo xuntanzas con persoas e colectivos interesados.
» Información á veciñanza, a través da
nosa páxina web, boletíns, correo electrónico e xuntanzas persoais.
» Fiscalización da acción do goberno municipal, labor da nosa equipa
como grupo da oposición dentro da
corporación municipal.

Unha das primeiras xuntanzas de traballo, en maio de 2019

Pandemia da COVID-19
— Propuxemos varios paquetes de medidas
Durante estes meses de pandemia, contactamos en varias ocasións co goberno municipal, rexistrando as nosas achegas e poñéndonos ao seu dispor
para colaborar no que fose preciso. Ben pouco fixo con iso. Algunhas das
nosas propostas, recollidas e elaboradas en colaboración coa veciñanza, durante o confinamento e posteriores, foron:
» Reforzar as canles telefónicas e telemáticas do concello: Nos primeiros momentos da pandemia o BNG considerou de urxente necesidade que se reforzasen as canles telefónicas e telemáticas do concello para atender á cidadanía de
forma máis eficaz, ante a imposibilidade da atención presencial. Eses reforzos
seguen sendo necesarios a día de hoxe.
Ademáis, vimos advertindo desde hai anos que o Rexistro Electrónico do Concello de Culleredo, canle imprescindible nestes momentos para a presentación de documentación por parte da veciñanza, esixe o uso de navegadores
obsoletos e que a propia administración do estado pide evitar. En diferentes
ocasións, e nestes momentos con urxencia, temos reclamado a adopción das
ferramentas telemáticas coas que a Deputación da Coruña prové aos concellos, moito máis avanzadas que as implementadas en Culleredo.

» Apoio ao persoal de Centros Sanitarios: En marzo e abril, para apoiar ao persoal que traballaba nas contornas hospitalarias e de centros de saúde, e que
valoraba a posibilidade de evitar a convivencia coa súa familia por temor a contaxios, o BNG propuxo ao concello que coordinase unha iniciativa veciñal na que
se cederían pisos voluntariamente para esa ocasión.
» Medidas fiscais no cobro de taxas: O BNG de Culleredo solicitou ao goberno
municipal un aprazamento ou condonación no cobro das taxas municipais.
» Reforzo da Policía Local: O BNG de Culleredo solicitou ao goberno municipal
a ampliación do equipo da Policía Local de Culleredo.
» Equipos de protección: O grupo municipal do BNG solicitou do goberno municipal un sistema claro, seguro e xusto de reparto das máscaras e outros equipos
de protección distribuidas polos organismos públicos.
» Información COVID máis accesible: Nos peores momentos da pandemia,
cando había necesidade de información clara e actualizada, na páxina web do
concello de Culleredo non tiñamos ningún apartado diferenciado sobre este
tema. Mentres que no resto de concellos da contorna si contaban con este
servizo, informando sobre teléfonos de contacto, medidas de seguridade e protección individual, accesibilidade dos servizos do concello na nova situación...

http://culleredo.bng.gal

Visita a nosa páxina web

para ter unha información actualizada,
veraz e completa da política municipal

culleredo.bng.gal
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— O BNG, COA XENTE
Alegacións ao orzamento
municipal de 2020
— O documento aprobouse definitivamente en setembro

Plan de Transporte por
Autobús da Xunta de Galiza

Por moi sorprendente que pareza,
o orzamento municipal para o ano
2020, que debería estar listo antes
de rematar 2019, foi presentado
polo goberno para a súa aprobación
inicial o 22 de xullo de 2020, abríndose nese momento un período de
exposición pública con posibilidade de presentación de alegacións.
Dende o BNG de Culleredo celebramos asembleas con diferentes colectivos e asociacións, informando
sobre o propio orzamento e sobre

a posibilidade de alegalo. Unha
destas asembleas foi na Fonte
da Balsa, lugar especialmente esquecido polo goberno municipal.
Dende o BNG queremos felicitar á
veciñanza deste barrio por ter conseguido 200 sinaturas en apoio á
súa alegación.
Por certo, a día de hoxe o orzamento segue sen estar visible para a
cidadanía na web do concello, a
pesar de terse aprobado definitivamente no pleno do 24 de setembro.

— Falta de implicación do goberno local
En xullo de 2019 publicouse no DOG
o anteproxecto dos plans de explotación das liñas de transporte por
autobús. Desde o BNG consideramos insuficientes as liñas propostas para o noso concello pola Xunta
de Galiza. Seguían sen dar resposta
ás necesidades de mobilidade entre Culleredo e servizos fundamentais na cidade da Coruña, como os
hospitais ou os grandes centros de
traballo ou universitarios. Así que
organizamos xuntanzas informativas con asociacións e colectivos
interesados no tema e, froito disto,
xurdiron alegacións por parte da veciñanza, algunhas delas —non tan-

tas como quixeramos— con resposta favorable desde a propia Xunta.
Neste tema o goberno municipal,
unha vez máis, non soubo ou non
quixo, liderar unha reivindicación
veciñal.
E hoxe o transporte non deixa de
estar de actualidade porque, en
tempos de pandemia, cando hai que
gardar distancias, os autobuses son
unha inexplicable excepción, tendo
permiso da Xunta para que se ocupen todos os asentos. Por isto, o
BNG está a presentar iniciativas no
Parlamento, esixindo á Xunta que
se cumpra o distanciamento social
tamén nos medios de transporte.

O ensino en Culleredo
— Os institutos seguen masificados, o rural agarda pola
secundaria e os comedores escolares, cada vez máis precarios
Culleredo presenta un problema crónico, derivado dun mapa escolar que
non se axusta á realidade dun concello que é dos poucos nos que medra a
poboación. Durante a última década,
nin a Xunta nin o goberno municipal
conseguiron solucionar o problema
de masificación que viven os centros
de ensino, con máis liñas das que lles
corresponden, sen un reparto equitativo e proporcionado do alumnado.

o bacharelato do IES Universidade
Laboral e unilo ao do IES Rego de
Trabe, o que tampouco soluciona
a masificación deste último e leva
ao alumnado da Laboral a sufrir
carencias nas aulas, que antes non
presentaba.

E agora, coa pandemia da COVID-19,
esta tarefa pendente ponse de manifesto ao ser necesario, máis que
nunca, dispoñer dun mapa educativo
axeitado que permitira desdobrar aulas e diminuir ratios, coa fin de conseguir un ensino máis seguro.

O BNG de Culleredo ven alertando
desta situación de masificación dende hai anos, tratando o tema coas
ANPAs, apoiándoas nas súas reivindicacións e mobilizacións e promovendo iniciativas de mellora a nivel
municipal e tamén dende o noso
grupo no Parlamento Galego, a través do noso compañeiro Mini Rivas
e, máis recentemente, con Mercedes
Queixas como parlamentaria.

medores e a súa xestión tamén son
discriminatorias. Cando a Xunta se
nega a xestionar o comedor, ten que
facelo a ANPA do centro, implicando
que desapareza a subvención que recibirían as familias por este servizo se
o comedor o administrara a Xunta.

A solución que se lle ocurriu este ano á
Consellería de Educación foi suprimir

Pero non só hai desigualdades entre
centros no tema do espazo. Os co-

Outro problema relacionado coa xestión dos comedores escolares sufriu-

no a comezos deste curso 2020-21
o colexio Ría do Burgo, xestionado
pola Xunta a través dunha empresa
concesionaria que pretendía reducir o número de monitores, cando na
situación actual de pandemia fanse
aínda máis necesarios. A ANPA mobilizouse contra esta decisión durante
varias semanas, onde tamén estivo
acompañando o noso grupo.

Microtoponimia da Ría do Burgo
e os seus bancos marisqueiros
Ilustración: Yago Arias
Recollida toponimia: Teresa Ramiro
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O DIÑEIRO DOS VECIÑOS... —
Onde van realmente os nosos impostos?
Moitas veces vemos obras anunciadas en todos os medios das de mantemento. Moitas veces sabemos como comeza un ‘culebrón’
que despois non temos máis noticias. Moitas veces vemos que os pero non sabemos como remata. Porque moitas veces ou case sempre
investimentos son caso perdido debido ao abandono total por falta fan todo o posible para que non o saibas. Pois nós imos contarcho.

Club de Campo
A Garrocha
— A perda podería ascender
a centos de miles de euros
O Club de Campo A Garrocha, situado
no lugar dos Confurcos é hoxe unha
ruína que supón unha perda patrimonial seguramente multimillonaria
para o concello e para toda a veciñanza, que o goberno municipal ten
aínda sen valorar.
Ademais, a empresa adxudicataria,
Club de Campo As Mariñas, explotou
durante 10 anos estas instalacións
sen pagar o aluguer, de 24.000 euros
ao ano, que non ingresou o concello.

As obras do cableado de Acea de
Ama a Vilaboa, teñen licenza?
— Lémbranos o caso da obra de EMALCSA na zona da Laboral
Levamos desde o mes de marzo pedindo sen éxito que acrediten a existencia da licenza das obras entre a
torre a carón do Río Trabe, xunto o
centro de saúde, e máis a rúa Goméz
Pérez das Mariñas, en Vilaboa.
Obras que supoñen corte de rúas, accións preto de depósitos de gas, ou do
río, que abren os pavimentos en varios
puntos, e non damos conseguido que

Praza de Galiza
— Os garaxes de particulares
quedaron moi danados
Tras varios anos de denuncias xudiciais dun grupo de persoas afectadas, o Concello de Culleredo, por
sentencia xudicial firme, está obrigado a reparar os estragos nas prazas
de garaxe, baixo a praza de Galiza,
ocasionados por filtracións por defectos de construción, responsabilidade municipal, durante dúas décadas, cun custe aproximado de medio
millón de euros. O alcalde falou en
prensa dun proxecto de renovación,
mais non está previsto no orzamento
aprobado para este 2020.

nos digan se se tramitaron correctamente para tranquilidade de todos.
Esto xa pasou coas obras de EMALCSA na rotonda de Ribados e que foron
finalmente paradas por carecer de licenza despois de o BNG interesarse
pola posible afección a un espazo natural protexido. Non se entende que
diferencia hai entre as obras dun particular e dunha gran empresa.

culleredo.bng.gal
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— ...PÉRDESE POLO CAMIÑO
Parque cuberto
das Brañas
— Parte do tellado caeu co
primeiro temporal do outono
O vento levou parte da cuberta do
parque das Brañas, algo que pode
pasar. O que soubemos é que a obra
tiña que estar rematada en dous meses e, despois dun ano, seguía sen
estalo, a pesar de ser pagado o 90%
do importe total.
O Grupo Municipal do BNG preguntou
ao Alcalde polas responsabilidades,
sobre quen pagará o arranxo agora e
sobre as penalizacións que tería que
cobrar o concello pola demora na entrega. Non obtivo máis que evasivas.

Abandono da
Fonte da Balsa
— Usado como arma electoral,
despois de anos de promesas
Todo o mundo lembra o depósito de
materiais na Fonte da Balsa durante a campaña electoral como parte
dunha promesa duns traballos que se
ían realizar para mellorar a vía e para
crear prazas de aparcadoiro.
Ano e medio despois, nin promesa,
nin obras, nin palabra do Alcalde, nin
dos/das concelleiros/as do goberno.
Tampouco hai contestación ás 250
persoas que coas súas sinaturas, pediron que se fixeran estas obras e que
se incluísen nos orzamentos de 2020.
No pleno de setembro, o PSOE —que
goberna con maioría absoluta— rexeitou a súa alegación, xunto co resto,
sen ofrecer ningunha explicación.

Muíño do río
Trabe en Vilaboa
— Recuperación chafalleira
acaba en reclamación particular
O Muíño de Vilaboa é un exemplo de
investimento na recuperación do patrimonio etnográfico que non conduciu a
nada, porque despois veu o abandono
e a ruína de novo. Pero é un despropósito, porque desviaron a canle, o que
causa inundacións.
Ademais o muíño é unha propiedade privada. A persoa titular reclamou danos e
prexuízos e o Concello de Culleredo terá
que pagar algo máis de 60.000 euros por
sentenza do contencioso administrativo.

8|
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ENTREVISTA: MERCEDES QUEIXAS —
■ DEPUTADA NO PARLAMENTO GALEGO DESDE A COMARCA DA CORUÑA E DOCENTE

“O mapa escolar de Culleredo non
se axusta á realidade social”
— Sendo parte da comunidade educativa como docente, ademais de deputada, cales consideras que serían as
medidas a tomar para mellorar a calidade e oferta educativa en Culleredo?
— Toda planificación require do recoñecemento previo do contexto sobre
o que intervir. Tamén a planificación
do espazo educativo dun territorio. Culleredo presenta un problema crónico
derivado dun mapa escolar que non se
axusta á realidade social, acrecentado
ao ser un concello que segue a medrar
en poboación. Unha problemática herdada, que agora se agudizou en plena
pandemia, derivando da incapacidade e
ausencia de planificación por parte da
Consellería de Educación para preparar
un inicio de curso con garantías, docentes e sanitarias. Verificouse que os centros educativos están masificados, que
unha parte importante do alumnado se
ve obrigado a deslocarse lonxe do seu
centro de referencia, que o alumnado da
zona rural non ten oferta educativa no
seu medio próximo en secundaria e que
a oferta de servizos complementarios
non goza da calidade e equidade necesarias en todos os centros.
— Culleredo xoga unha parte fundamental na estructuración da comarca da Coruña, pola súa situación estratéxica e
polas comunicacións que transcorren
polo noso concello. Cales consideras
que son os grandes retos da Comarca
da Coruña para esta lexislatura?
— O futuro de Culleredo e de toda a comarca da Coruña pasa por dispor dunha
rede de comunicación interna que o vertebre territorialmente e cohesione socialmente. Vivimos nunha comarca que se
retroalimenta laboral e humanamente.
Culleredo é un concello que sufriu moitas das agresións que simbolizaron os
avances da modernidade, sacrificando
o seu medio natural e sen contraprestacións de mellora directa para a vida
dos seus habitantes. Pensemos no esmorecemento económico e ambiental
da Ría do Bugo, na ausencia de proxectos industriais, no trazado da AP-9,
nas sucesivas fendas provocadas pola
ampliación da zona aeroportuaria, no
desmantelamento dunha verdadeira
oferta de transporte público que sexa
alternativa sostíbel de mobilidade cidadá por estrada ou a través da liña de
ferrocarril de proximidade.

RÍA DO BURGO
O acordo BNG-PSOE de investidura incluía
expresamente entre os seus condicionantes
reactivar o plan de dragaxe, rexeneración e
recuperación da Ría do Burgo. No proxecto
de Orzamentos Xerais do Estado para 2021
inclúense máis de 48 millóns de euros para
a súa rexeneración, a executar en 2 anos, e o
Goberno do Estado vén de anunciar o inicio
do expediente de contratación das obras.

PXOM
A aprobación do Plan Xeral de Ordenación
Municipal acumula retraso tras retraso, malia as continuas promesas da súa inminencia. Desde a saída do BNG do goberno municipal, en 2013, non houbo apenas avances
na súa tramitación, estando aínda pendentes
de resolver as alegacións presentadas pola
veciñanza despois da aprobación inicial.

VIAL 18 - AP9

— Coas labazadas que teñen dado á
nosa industria até desmantelala, agora son o sector servizos, a cultura, a
hostalería... as que se ven golpeadas
por unha crise na que a Xunta goberna a golpe de improvisación. Cales
son as propostas do BNG a tomar coa
maior urxencia?
— O coronavirus déixanos moitas
aprendizaxes. Entre elas, a necesidade de sermos o máis autosuficiente posíbel como pobo. Termos

“

O coronavirus
ensinounos a
necesidade de
sermos máis
autosuficientes

capacidade produtiva é a base que
garante o noso futuro, desde o traballo nos sectores produtivos básicos
—terra, mar, industria— até aqueles
nos que temos grandes profesionais
preparados, como é a investigación,
a ciencia, a tecnoloxía.

Unha economía verde, circular, sostíbel, que naza das nosas propias potencialidades é a clave, é o piar do
futuro económico e social que debemos abrir. Recuperarmos todo o patrimonio humano altamente cualificado
que expulsamos será a garantía dese
futuro. O futuro das galegas e dos galegos pasa por acreditar nas nosas
propias forzas e capacidades.
— Desta vai coa limpeza e rexeneración da Ría do Burgo?
— O pulso do compromiso social, a
conciencia popular a respecto da
defensa do medio ambiente xunto á
riqueza económica da Ría do Burgo,
ademais do apoio sostido no tempo
do BNG, co importante aval da compañeira que nos está a representar
no Parlamento Europeo, Ana Miranda, conseguiu que por fin a Administración española deixe de mirar para
outro lado coa inxustiza cometida
neste espazo, condenado a unha
morte lenta programada. As obras
de dragaxe comezarán por fin, mais
aínda é preciso que o goberno do Estado e a Xunta asuman as compensacións económicas aos mariscadores e mariscadoras, xa que se verán
obrigados a parar no seu traballo durante aproximadamente dous anos.
Este é o compromiso de traballo actual do BNG na negocaciación dos
orzamentos xerais e non renunciaremos até conseguilo.

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

SABÍAS QUE

O BNG remitiu ao Ministerio de Transición
Ecolóxica o acordo unánime acadado en
pleno municipal para a petición de suspensión do proxecto do Vial 18. A moción presentada polo BNG fundaméntase na omisión do Proxecto de Ampliación da AP9,
que implica a ampliación desta infraestrutura a catro carrís por sentido en toda
a zona urbana de Culleredo, obra da que o
Vial 18 sería unha prolongación, como se
recoñece no seu anteproxecto.

ORZAMENTOS MUNICIPAIS
O goberno municipal, con maioría absoluta, só conseguiu aprobar o orzamento para
2020 o 24 de setembro, transcurridas xa 3
cuartas partes do ano. Non contento con
isto, embarcouse nunha reforma do Regulamento de Participación Cidadá que suprimiría os orzamentos participativos, que
reservaban un 25% da contía a satisfacer
demandas da veciñanza.

EMENDA AOS
ORZAMENTOS ESTATAIS
Grazas á colaboración constante co deputado Néstor Rego, incluíronse alegacións
específicamente referidas a Culleredo, como
a recuperación ambiental da península de
Bunge, axudas aos mariscadores durante o
tempo que duren as obras na Ría do Burgo,
a conexión ferroviaria do CLT co porto exterior, a restitución dos apeadoiros de tren en
Fonteculler e Boedo, a integración urbana
da AP9 mediante a súa conexión co Burgo
e o aeroporto de Albedro, aproveitando os
accesos á área de servizo, así como a súa
insonorización e mellora da mobilidade na
contorna do Burgo, Vilaboa e Castro-Laxe.

CONTRATACIÓN DE
SERVIZOS MUNICIPAIS
O goberno municipal segue sen licitar numerosos servizos públicos, que se están a
prestar en precario e a prezos por riba do
mercado. Un exemplo sería o servizo de subministro de auga potábel, sen contrato desde o ano 2015 e que acumula continuos episodios de turbidez das augas entre protestas
da veciñanza, que recolleu máis de 450 sinaturas para queixarse polas deficiencias do
servizo, sen que a día de hoxe se resolvera a
situación desde o mando municipal.

