
nº 17marzo      21

A AC-550 depende da Xunta, e xa obtivemos os primei-
ros resultados a través da nosa presión nas parroquias 
e no Parlamento Galego. Adicionalmente, manteremos 
en breve unha reunión coa Deputación para conseguir 
solucións de seguridade viaria para a vía que transcorre 
entre A Rasa e A Barquiña e resolver a ausencia de bei-
rarrúas entre O Campo das Rodas e Sobreviñas.

A solución ao cruce da Barquiña, aprobada a proposta 
do BNG de Noia vai 12 anos, segue sen executarse, a 
pesar de ser o principal punto negro da área da Barban-
za -Muros – Noia. Tamén levamos tempo presionando 
para solucionar a inseguridade na Ponte Nafonso, na 
Corredoira e a súa contorna, e nas zonas de Sobreviñas 
e A Cova da Moura. 

#SeguridadeViariaEnNoia

Outras reclamacións xa as conseguimos, como o plano municipal de marquesiñas ou a me-
llora da estrada a Boiro. Mais seguiremos facendo o que sexa preciso para solucionar os pro-
blemas da xente e conseguir unha verdadeira #SeguridadeViariaEnNoia.

Galiza ten déficits e problemas de infraestrutura graves, como exemplifica tamén a total au-
sencia de control democrático sobre a AP-9. A única forma de solucionar estes problemas é 
esixir o cumprimento dos nosos dereitos individuais e coletivos. A única forma de levar a 
cabo unha loita dese tipo é mediante a autoorganización da sociedade. Ese, e non outro, é o 
obxectivo do BNG. Organizámonos para solucionar os nosos problemas, e precisamos do teu 
apoio. Apoia e únete ao Bloque Nacionalista Galego. 

Consigamos entre todos e todas

Seguridade viaria en Noia: 
pasos de peóns

a S u b e l a
Non hai un paso de peóns dende o Obre a Porto-
sín. Esta evidencia, que xa é unha frase común 
entre a xente de Noia e arredores, é ademais 
unha vergoña. A AC-550 no sentido contrario, 
cara a Serra de Outes, presenta tamén puntos 
moi problemáticos, nomeadamente en Orro, 
Eiroa, Vilanova e o cruce da Barquiña.

O BNG pon as necesidades e os dereitos da 
xente no centro da política. O acceso a infraes-
trutura básica é un dereito inalienábel, igual que 
é un dereito poder moverse con liberdade e sen 
riscos pola propia parroquia. Ademais disto, as 
deficiencias na infraestrutura teñen tamén re-
percusións económicas e na saúde. Mellorar e 
dignificar a vida de todas as persoas pasa por 
solucionar os seus problemas, que debe ser o 
obxectivo da acción política.

A seguridade viaria é unha das prioridades polí-
ticas do BNG en Noia. Queremos un concello no 
que as persoas sexan o centro do urbanismo, e 
queremos que o movemento polas rúas e parro-
quias sexa sinxelo e seguro para todo o mundo 
sen excepcións.  

É por iso que estamos a desenvolver unha cam-
paña prioritaria para conseguir pasos de peóns 
na AC-550 en Orro e Boa, en colaboración coa 
veciñanza, que manteremos no tempo até obter 
solucións. 



Trátase dunha persistente demanda da ANPA 
deste colexio, que quer evitar así os despraza-
mentos non apropiados e ás veces imposibles 
imposíbeis a outros colexios da comarca que 
contan con este servizo. O BNG, en apoio a esta 
demanda, aposta pola construción do devandito 
comedor para o que incluíu unha emenda de 
150.000 eu150.000 euros.

#PropostasDeInvestimentoEnNoia

Emendas aos orzamentos da Xunta

Proxecto para construción 
de Escola Pública Infantil 
en Noia

Construción de 
comedor: CEIP A. Rodríguez 
Cadarso da Barquiña

Saneamento e  rexeneración: Xunqueira de San Lázaro

O colectivo do marisqueo a pé precisa dunhas mellores 
instalacións para o seu benestar laboral. Por esta 
razón, o BNG de Noia levou ao Parlamento galego unha 
emenda aos orzamentos da Xunta de 200.000 euros 
para que os seus vestiarios conten con aseos e auga 
quente nas duchas, así como a instalación dunha 
caseta para os controis das capturas. 
Ademais,Ademais, xa no contexto galego, o BNG, dentro da si-
tuación excepcional da pandemia, apostou polo inves-
timento de 6 millóns de euros para un Plan Urxente de 
recuperación dos efectos da COVID no sector maris-
queiro e da pesca de baixura. Outras apostas para o 
sector do mar foron o investimento de 1,5 millóns de 
euros na mellora do funcionamento do INTECMAR e 
1,3 millóns para a inserción laboral de mozos e mozas 
nas actividades marítimo-pesqueiras.

Recuperación dos bancos marisqueiros: Ría de Muros-Noia

Ampliación dos vestiarios do colectivo do marisqueo a pé

Noia é o único municipio galego de máis de 
10.000 hab. que non conta cunha escola infantil 
pública. Para a veciñanza de Noia, esta precaria 
situación non pode continuar no tempo e por iso 
apostamos por dar un primeiro paso cara este 
obxectivo coa inclusión de 50.000 euros nos or-
zamentos da Xunta destinados a financiar o 
pproxecto para unha futura escola pública infantil 
sita en Noia.

Dende o BNG da nosa comarca consideramos prioritaria a recuperación dos bancos marisqueiros da 
nosa ría. Neste contexto, solicitamos a incorporación aos orzamentos da Xunta de Galiza de 1 millón 
de euros para a elaboración dos estudos que permitan unha verdadeira rexeneración do estuario da ría 
que nos conduza de maneira paulatina á posibilidade da retirada dos lodos e limos que a colman desde 
hai décadas. O obxectivo non é outro que o de recuperar os espazos produtivos marisqueiros, hoxe im-
produtivos, polo efecto do soterramento da ría.
Tamén, no contexto dunha emenda global de 25 millóns de euros, contémplanse diversas actuacións 
para o saneamento e rexeneración da ría.

Unha das actuacións incluídas na emenda global de 25 millóns de euros é a recuperación da Xunqueira 
de San Lázaro. Na situación actual, para a recuperación desta zona “degradada”, ocupada antigamente 
(anos 90) na Xunqueira, como campo de fútbol de adestramento, faise preciso o estudo pormenorizado 
e detallado, para a posterior restitución e recuperación ambiental e paisaxística desta zona, gañada fai 
anos ao río, no que posibelmente se precisará o movemento de terras correspondente, á xestión dos re-
siduos xerados e a recuperación da zona húmida.



Hai xa máis de 80 anos que Álvaro de las Casas escribía sobre “os tesouros da capela 
noiesa de Santa María A Nova”: as laudas gremiais e o magnífico cemiterio alí sito.
Foi cos traballos da primeira Escola Obradoiro de Restauración, no mandato munici-
pal 1987-1991 (con Antón Avilés de Taramancos na Concellaría de Cultura), cando se 
escollen e restauran unha serie de laudas consideradas de maior importancia e se 
depositan no interior da igrexa de Santa María A Nova.
Non será até o mandato 1995-1999, cando se materializa o proxecto de Museo e ex-
posición permanente tal e como hoxe permanece en Sta. María A Nova. Logo, xa no 
mandato 2011-2015, co BNG ao fronte da Concellaría de Casco Histórico e Patrimo-
nio, recóllense do exterior do cemiterio cinco laudas para restaurar e gardar, até com-
pletar o espazo dispoñíbel, no almacén do actual Museo.
A partir deste momento e até o de agora, todo foi esquecemento por parte das admi-
nistracións local e galega na posta en valor da nosa maior riqueza patrimonial, única 
en Europa e que atrae grande cantidade de turistas en todas as épocas do ano a 
pesar das circunstancias.
É por iso que o BNG considera unha prioridade absoluta o investimento no aumento 
da superficie e na mellora dos contidos deste museo e aposta por un plan plurianual 
de investimentos dende a Xunta que acade 1.250.000 euros ao longo dos vindeiros 
anos.
AA nosa aposta é a da rehabilitación integral do inmóbel que acolle a Casa da Cultura 
Antón Avilés de Taramancos co obxectivo de consolidar nesta localización o Museo 
de Laudas Gremiais de Santa María A Nova, e dotar ao mesmo do espazo necesario 
para ampliar o número de laudas expostas, e facer deste museo un centro de inter-
pretación da Vila medieval e dos gremios.

#ComercioLocalEnNoia

Cristina Fernández (responsable local) e Ricardo Suárez (portavoz municipal)

Dende o BNG lamentamos que a actual situación sanitaria non nos permita 
realizar actividade política na rúa. Propmetemos retomar, cando todo isto 
mellore, e con máis forza se cabe, o contacto coa veciñanza.

Mentres tanto queremos transmitirvos moito ánimo nestes momentos 
complicados,

Aposta polo Comercio Local e de Proximidade

Plan Plurianual: Ampliación do Museo de Laudas Gremiais

CONTACTA con NÓS:
Tlfno. :981-842022
Mail: noia@bng.gal

Dende o BNG sempre defendemos e apostamos por un 
comercio local e de proximidade a través de diferentes 
propostas políticas; tanto a nivel galego, no que destaca-
mos a necesidade dunha nova lei de comercio que regule 
os horarios e as rebaixas, como a nivel local, mediante a 
realización de diferentes campañas de apoio e concien-
ciación, ou a creación de unha plataforma de venta 
online tanto para comercio como para hostalaría e os 
servizos. Todo o que xera o comercio de proximidade son 
beneficios para as nosas vilas e cidades. Un comercio 
xusto, sostíbel, de calidade, responsábel, respectuoso co 
medio ambiente e que enriquece a economía local.
Estamos vivindo unha pandemia na que o noso comercio 
está sendo fundamental, poñendo de manifesto a nece-
sidade de producir e consumir produtos galegos. A pesa-
res disto, tanto a Xunta como o Goberno Central non axu-
daron nin están axudando ao rexurdimento deste sector 
cando é necesaria e urxente a posta en marcha de 
axudas directas máis que nunca.
Noia é un concello no que o comercio é fundamental, 
está nas vosas mans que isto siga sendo unha realidade. 
Non deixemos que desaparezan as nosas rúas cheas de 
vida e as nosas feiras. Sigamos escribindo o libro da 
nosa historia, a historia de Noia, na que o comercio foi, é 
e seguirá sendo pasado, presente e futuro.

#VolveremosÁRúa



A hostalaría nos tempos de pandemia: solución pendente

Ana Pontón
Portavoz Nacional do BNG

Estamos nun momento crítico nos niveis de in-
cidencia da COVID. Como valora a situación?
R. Era previsíbel. A Xunta actuou con enorme 
irresponsabilidade no Nadal, sen tomar as me-
didas que eran necesarias, e agora pagamos as 
consecuencias. É unha vergoña que o presiden-
te da Xunta non actúe como tal e se dedique a 
botar balóns fóra. Necesitamos políticas que li-
deren a recuperación, con firmeza e ideas 
claras. Nun momento coma este é cando se ve 
que tipo de gobernantes temos: Feixóo é dos 
que se esconde. 

As medidas restritivas, chegan a tempo?
R. Son medidas tardías e sen planificación. A 
Xunta non ten plan nin sabe moverse máis alá 
do regate curto. A situación da COVID esixe de 
restricións claras, pero tamén de reforzar o sis-
tema sanitario galego e de pór en marcha liñas 
de apoio directas aos sectores máis afectados. 
Feixóo estase dedicando a tres cousas: poñer 
escusasescusas fronte aos datos, acabar coa atención 
primaria na sanidade e deixar á intemperie aos 
sectores económicos máis afectados.

E no medio desta situación, unha nova suba da 
luz e unha nova suba da AP9.
R. Pois si. É simplemente unha vergoña e unha 
estafa. No caso da AP9, a suba demostra que 
Galiza nunca é prioritaria para o poder central, 
sexa este da cor que sexa. O BNG asinou co 
PSOE a rebaixa das tarifas da AP9 e un ano des-
pois o Goberno central segue sen cumprir o 
acordado. Ou sexa, continúa co PSOE e Pode-
mos a discriminación e o agravio que denuncia-
bamos cando gobernaba o PP de Rajoy. 

Imos denuncialo sen descanso, até que as rebaixas e 
a transferencia da AP9 a Galiza sexan unha realida-
de. Estou orgullosa de que fose o BNG no Parlamento 
galego quen impulsou a aprobación da proposta da 
Lei de transferencia da AP9, cuxa toma en considera-
ción foi aprobada no Pleno do Congreso do pasado 2 
de febreiro. Seguiremos traballando até termos unha 
AP9 galega e sen peaxes.

E a suba da luz... 
R. Si, é tremendo. O Goberno central baixa a cabeza 
ou directamente é cómplice do atraco permanente 
das grandes empresas enerxéticas. A enerxía, a luz, 
son unha necesidade básica, non podemos aceptar 
que o lucro privado mande máis que os dereitos e ne-
cesidades sociais. No caso galego, ademais, é es-
candalosa: producimos máis enerxía da que consu
mimos , exportamos a España ao redor dun 30% e se-
guimos pagando máis cara a luz que Madrid, que non 
produce nada. Esta realidade só ten un nome: é un 
espolio dos recursos galegos para que se enriquezan 
grandes multinacionais con sede en Madrid.  

Que toca facer neste panorama?
R. Toca facerse valer. A sociedade galega está a 
tomar consciencia de si mesma. Tamén da raíz que 
os seus principais problemas teñen no centralismo, 
na discriminación histórica que padecemos e que 
continúa viva, e na necesidade de decidir nós, de fa-
cernos valer para poder avanzar. Somos un país con 
recursos, con talento, con potencial, con capacidade 
parapara saír adiante. Só temos que poñer todo iso ao 
servizo de crear aquí emprego e riqueza. Eu quero 
unha Galiza viva, xusta, forte e con futuro, e creo que 
hai cada vez máis e máis galegos e galegas que 
tamén teñen a mesma visión da Galiza na que queren 
vivir. 

A COVID19 desvelou as múltiples debilidades do noso sistema sanitario, económico e social. Nin a sa-
nidade, despois da continuada política de recortes, era a mellor do mundo, nin o sistema era quen de 
protexer aos sectores máis vulnerábeis.

A hostalaría é, sen dúbida, o sector que está a sufrir as consecuencias máis dramáticas. Na Galiza son 
máis de 20.000 estabelecementos e máis de 70.000 persoas empregadas. Unha bolsa de emprego 
para a mocidade e as mulleres, especialmente afectadas pola crise. A repercusión esténdese a outras 
actividades que tamén se ven gravemente afectadas, gandería, pesca, horta e viño, distribución... 
Cómpre que a administración adopte medidas contundentes no plano económico para evitar a caída 
definitiva dunha boa parte do sector.Para a hostalaría é tempo de solucións reais e rápidas, deixando 
partidismos a un lado. No BNG fixemos unha proposta xusta e equilibrada para asegurar o rescate das 
empempresas e do emprego: un esforzo proporcional no plano económico de todas as administracións, 
con fórmulas áxiles que inxecten fondos rapidamente nas empresas e no emprego. Fixemos un cha-
mamento á coordinación e colaboración institucional nun momento dramático no que se precisa altura 
de miras e responsabilidade política e institucional.  

Desgrazadamente outras organizacións políticas optaron por un enfrontamento estéril que impediu 
pór en marcha un gran plan de rescate. Desde o BNG seguiremos no camiño de buscar o mellor para 
un sector que é fundamental para Galiza.

"As medidas contra a COVID teñen 
que incluír axudas directas 

aos sectores máis afectados" 

QUERES SUMARTE AO BNG?  bng.gal/participa 


