BOLETÍN Nº57
26 ABRIL 2020

INFORMA

AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA

De “canfrautas” ao goberno. 10 meses.
Extracto dunha conversa/entrevista telemática feita
pol@s membro@s Camino e Cuni aos concelleir@s
da Agrupación de Electores de Redondela (AER).

Roberto Villar (“Beretix”), concelleiro de Medio Ambiente: Se tiveras que destacar as tres
ou catro áreas máis importantes do teu departamento, cales destacarías? Que é o que
máis tempo ocupa do teu traballo?
A empresa concesionaria do lixo.
A ter que fiscalizar a Urbaser, refíreste?
Si, controlar que fagan o seu traballo, que é que as
rúas estean limpas e recollidas, e presten os servizos. Temos que estar detrás da empresa concesionaria para que faga os labores que debe facer. Nos
últimos dez anos houbo un total abandono do control deste servizo privatizado. Este traballo administrativo quita moito tempo ao departamento, cando
non debería de pasar se o estiveran facendo ben.
E Aqualia?
Un mundo á parte con respecto aos directores. O
director de Aqualia busca solucións, e o de Urbaser
parece que está aforrando diñeiro. Outra área deste
departamento é a organización do servizo de praias
(haberá un gran cambio), tanto a contratación de
persoal (parada pola situación actual) coma o acondicionamento dos espazos naturais. A maiores, está
o mantemento dos ríos, que recentemente conseguimos permiso para un plan de actuacións a catro
anos, e temos en estudo (iniciativa veciñal) para
recuperar sendas e muíños; a análise de fontes
públicas e a súa sinalización definitiva (como marca
a normativa). En canto ás áreas naturais no concello, estamos cun estudo de mantemento da Feixa,
planeando restaurar dúas pontes no paseo do Maceiras e levando a cabo unha revisión do paseo da
Portela, entre outros espazos. En canto ao servizo
eléctrico, tamén temos obras novas que realizar e

avarías que solucionar, cos medios económicos
existentes (xa que as reparacións de moitas avarías
ou reposición de cableado son demasiado custosas)
e un problema engadido é a titularidade das rúas
ou estradas, provocando problemas burocráticos.

Como definirías a paisaxe política coa que te
atopaches no teu departamento?
Defínoa moi facilmente, pois atopeime cun faiado
ao que non ía ninguén. Alí estaban as cousas gardadas. O que me atopei foi que había dúas persoas
no departamento, unha delas levaba 2 meses e a
outra persoa era do departamento de Ensino, que
facía trámites das licenzas de cans, fogos das festas, recollían chamadas sobre velutinas e pouco
máis; o resto de cousas non as estaba levando
ninguén, nin sequera as peticións por rexistro da
veciñanza. No despacho non existía ningún tipo de
documentación. Polo que, comezamos dende cero.
Se ti tiveses que facer o legado ao seguinte
concelleiro/a de Medio Ambiente, no seguinte mandato, e pensando que non fose da túa
cor política, que pensas deixarlle?
Pois quedaría un traballo feito en canto a expedientes, xa que o 90% dos casos están no Xestiona
(programa informático que utiliza o Concello), co
cal poderase acceder a toda esa información. A
maiores, todo o relacionado cos plans dos ríos,
proxectos de saneamento e iluminación (entre
outros), están no arquivo da Concellaría, polo que o
traballo estaría organizado para facer un traspaso.
Cousa que non fixo o goberno anterior.
Que é o que máis precisa o departamento de
Medio Ambiente?
Un técnico medioambiental, xa que o medio ambiente está fóra da casa consistorial e precísase un
traballo de campo diario. Agora mesmo esas funcións estounas facendo eu coma Concelleiro.

ción do persoal do Concello e que no futuro, cada
persoa publique e dea a coñecer o que se está
facendo no Concello. Hai quen aposta porque esta
función a faga unha persoa concreta, ou unha empresa externa, mais AER aposta que se realice
dende dentro do Concello.

Susana Couñago, gustaríame que me dixeras,
dende un punto de vista persoal, se foi un
“shock” a chegada ao Concello. E como se ve
dende fóra e unha vez dentro.
Pois si que foi un “shock” xa que debes cambiar a
forma de traballar e a mentalidade, sobre todo
cando partes de traballar para unha empresa privada ou como autónoma. Na administración é totalmente distinto, hai uns pasos a seguir e un procedemento, que se alarga moito no tempo. Ti chegas
cunhas ideas ao Concello, pensas que vai ser fácil
executalas, pero non é así, todo ten un procedemento administrativo que é bastante “lioso”, e
tamén necesario, xa que significa que hai certo
control para que se cumpra coa legalidade.
Isto que ti dis, oínllo a máis mandatarios,
dicir que o ritmo mastodóntico administrativo é frustrante. En concreto, oínllo dicir a
Javier Bas, anterior alcalde. Neste sentido,
podemos dicir que empatizas con el, realmente os necesarios procedementos da administración ás veces resultan frustrantes?
Non, non resultan frustrantes, os procedementos
teñen unha finalidade (conseguir a obxectividade e
imparcialidade) e están ben, o que é frustrante é
que non se consigue na inmediatez que ti queres.
Hai que analizar cal é o problema, e no caso do
Concello de Redondela é a falla de persoal.
E nos anos anteriores, non se fixo nada, non se
intentou conseguir máis persoal.
Os procedementos son para que haxa garantías de
que todo o mundo teña acceso e poida competir en
igualdade de condicións.

Imos á túa área Susana. Levas unha concellería multidisciplinar: Transparencia, Participación Cidadá e Novas Tecnoloxías. Se tiveras
que explicar a súa utilidade, cales son as cousas máis importantes que hai nas túas áreas
e as que cres que teñen máis recorrido?
Vou comezar por Transparencia. O que se atopou
cando chegamos, foi un departamento totalmente
baleiro, onde non se apostou pola formación do
persoal. Neste sentido, o noso obxectivo é a forma-

Participación Cidadá. É fundamental. Tamén hai
que recoñecer, que nos demoramos un pouco co
tema dos Consellos Parroquiais (órganos consultivos de participación da veciñanza), que é o que
máis destaca desta área.
Neste departamento, tampouco había persoal, nin
expedientes. Nos anteriores gobernos, levábano os
políticos, pero sen funcionariado competente a
cargo; polo que non estaba ben canalizado.

Algo que se fixo nestes 10 meses de mandato? A
posta en marcha, de novo, dos Consellos Parroquiais. E que nos atopamos aquí? Que as asociacións non tiñan claro o seu funcionamento nin o
número de representación que neste órgano pode
haber. Polo que, convocamos a todas as asociacións e entidades de cada parroquia, e explicámoslle o que é un consello parroquial, como funciona e
como os sectores de asociacións teñen que decidir
a súa representatividade. Esta formación, foi moi
ben recibida. En canto remate o estado de alarma,
seguiremos traballando neste tema.
Novas Tecnoloxías. Un departamento fundamental
no Concello e que está totalmente infravalorado. É
fundamental porque a finalidade da administración
é dixitalizar os procedementos e expedientes. Neste
sentido, no Concello existe unha plataforma de
xestión dos expedientes dixital, chamada
“Xestiona”. A tendencia da administración é o papel
cero. Coma nos outros departamentos, a eiva é a
escaseza de persoal. Un dos obxectivos aquí é a
educación dixital, para a cal estanse levando a cabo
cursos de formación tanto para a cidadanía como
para o funcionariado, co obxectivo de comunicar á
cidadanía coa administración.
Dacordo, neste momento de confinamento,
máis se demostra a necesidade deste departamento.

ta atención e meses onde a oficina de Turismo tiña
que pechar.
Levades xa case un ano, como cres que debe
ser o funcionamento na oficina de Turismo,
con persoal propio ou contratado?

Daniel, eu recordo a Xaime Rei dicíndolle a
Eduardo Reguera (cando era Concelleiro de
Cultura): - “Eduardo, é que levar Cultura en
Redondela é unha marabilla.” Ti estás dacordo con esa impresión?

Si, a medias (retranca). Encárgome de dúas áreas,
Cultura e Turismo, e atopeime nelas dúas situacións totalmente diferentes, incluso dentro dunha
delas, onde a situación era totalmente dispar.
Cultura. Por un lado, explicar que dentro da área de
Cultura hai dous departamentos: bibliotecas e arquivo. A rede de bibliotecas dispón de persoal e
equipamento axeitado, que traballan autonomamente, pero moitas veces traballaban ser ter o
seguimento necesario por parte do Concello, posiblemente por falla de interese.
Á marxe das bibliotecas e do arquivo, atopeime un
departamento de Cultura que funcionaba en canto
a programación, pero sen persoal. Esta programación funcionaba pola vontade de persoas doutros
departamentos que aportaban, así como do abuso
excesivo da contratación privada. Atopamos tamén
que non estaban atendidas as demandas das asociacións e persoas de Redondela que estaban interesadas pola Cultura (colectivos, organizadores de
eventos pasados, que desapareceron por falla de
interese nos antigos gobernos, asociacións, etc), o
que fixo que durante as primeiras semanas o único
no que nos centramos foi en ter a porta aberta e
escoitar a todo aquel que non fora escoitado nos
últimos anos. A maiores, atopamos un descoñecemento brutal de fotógrafas, pintores e pintoras,
escritores/as, artistas en xeral que existen no noso
Concello (para isto último creouse o Rexistro de
Artistas Locais hai uns meses).
En canto a Turismo, atopamos un desaproveitamento bestial do que é Redondela e dos Camiños
que pasan por ela: o Camiño Tradicional Portugués
e o Camiño que vai pola Costa. No que trata do
departamento de Turismo, o mesmo que noutros
departamentos, hai unha falla de persoal propio, o
que levou á contratación a través de subvencións
coma a da Deputación, onde había meses con moi-

As dúas son necesarias. O persoal propio debería
ser un coordinador ou coordinadora, preferiblemente coñecerdor/a da historia de Redondela. Ese coordinador/a necesita un equipo, para o cal, o que
fixemos foi aproveitar a unha persoa que se contratou para Cultura, e trasladar a oficina de Turismo
ao propio Concello. Así como solicitamos á Deputación persoal (que sae das listas de desemprego do
INEM) que debería comezar a traballar neste mes
ata fin de ano. Cara o futuro, a idea é dotar á oficina con persoal todo o ano nunhas novas dependencias que estarán situada no propio Camiño de Santiago, e seguir coas visitas guiadas tanto nas parroquias coma na vila, xa que suscitan moito interese
nos peregrinos.
Non tocaches outros activos turísticos de
Redondela, un senlleiro turístico como é a
Praia de Cesantes e a Illa de San Simón. Centrándome na Praia de Cesantes, sobre o areal
de Cesantes inciden máis áreas de goberno,
supoño, como Medio Ambiente; como se leva
o día a día da coordinación coas distintas
áreas do Concello?
Con comunicación e plans en común, hai departamentos intercomunicados. Nun destes plans en
común, atopámonos abandonado nun espazo propiedade do Concello, un lote bestial de bicicletas en
desuso. Rapidamente Medio Ambiente e Turismo
puxémonos a traballar nunha acción conxunta para
retomar o uso destas bicicletas, tanto para a Praia
de Cesantes como para a de Chapela. Para Medio
Ambiente, a idea é que as poidan utilizar para desprazarse ao servizo de praias, ademais.
Onde estaban estas bicicletas?
No faiado de Vías e Obras. Con isto non quero
culpar a ninguén, xa que o desuso vén do goberno
previo ao actual, pero a compra por un importe
alto, ven do anterior goberno de PSOE e BNG.

Ana, aínda que levas menos tempo en AER,
tamén colliches un tempo da Agrupación na
oposición. Gustaríame saber o que supuxo
para ti de sensación persoal e valores, unha
vez que AER entra no goberno. Se pos nunha
balanza, es capaz de destacar as cousas boas
que tivo que AER entrara no goberno e as
cousas non tan boas desa mesma decisión.

Vou con Kampa, porque teño ganas dun AER
auténtico. Kampa, ti que es unha das persoas
cofundadoras de AER, cunha traxectoria de 8
anos de oposición, singular, incluso a nivel
estatal. AER fíxose “maior de idade” e pasou
ao goberno. De corazón, que che supuxo isto
de traumas e tamén de ledicias por alcanzar
obxectivos?
Que nos supuxo? Pois ter que afrontar moitas contradicións. AER naceu coa idea de que non nos
valían os partidos tradicionais (en Redondela os
anos de PSOE-BNG e claro, a infumable traxectoria
do PP), entón pasar ao goberno, co partido Socialista, coa traxectoria que ten en Redondela coma no
resto de España, supón moitas contradicións en
relación aos nosos valores ou ideario, polo menos
para min.
Que pasa? Que cando te metes neste “fregao” hai
veces que tes que asumir contradicións para intentar cambiar as cousas. Neste caso entrar no goberno para intentar mellorar o que había.
Agora dende a distancia (xa que agora non estou
ao 100% coma estiven os anteriores 8 anos), o que
miro, sabendo que estar no goberno é todo máis
difícil, por todo o tema dos tempos, trámites e
malos costumes que había dentro do funcionamento do Concello, vexo que todo vai máis lento e vexo
que ademais, ao ter que compartir goberno cun
grupo que non comparte o 100% das nosas ideas,
sabíamos que ía dificultar levar para adiante temas
como retomar os servizos que están privatizados.

Vexo que son temas que non sei se por falla de
tempo ou por falla de interese, non se están levando adiante. Tamén é certo que non levamos nin un
ano, e que tivemos que aterrar e houbo unha serie
de dificultades, como comentaba Beretix, que nos
fixeron ter que partir de cero.
Creo que a principal contradición é que como oposición criticabamos publicamente, pero sendo membros de goberno as críticas ao funcionamento dos
nosos socios de goberno fanse internamente por
responsabilidade e compromiso cun proxecto.

Eu cando cheguei a AER, a agrupación xa levaba 5
anos na oposición e xa tiña a súa estrutura de funcionamento estando na oposición. Polo que a chegada ao goberno, supuxo unha reestruturación do
seu funcionamento. Non podemos esquecer que en
AER hai (agora mesmo) 3 concelleiros/as, pero que
detrás deles hai unha serie de persoas, que de
maneira altruísta, aportan traballo.
O xeito de aportar ese traballo, agora que estamos
no goberno, cambiou. Agora é un traballo moito
máis construtivo e máis motivador, e isto xa o sabíamos, cousa que nos animaba a entrar no goberno, o poder visualizar e ver realidade que queríamos. Polo que, para min, o positivo, é a capacidade
de construír.
O negativo, que nos está custando moito atopar
ese equilibrio que comentaba Kampa: o que queremos facer, o que podemos facer e o que as nosas
capacidades están dispostas.
Se falamos de sapos que vos tivestes que
tragar. Cal sería o máis grande?
Kampa: Uf, pois quizais o dos salarios. Hai 4 anos,
o PSOE pedía un salario de 40.000 euros para o
anterior alcalde, Javier Bas; e que agora o PSOE
pida 45.000 euros foi de hipócritas, ao meu ver.
Paréceme unha loita que AER sempre tivo: debe ter
un salario bo por ser un representante político,
pero tampouco excesivos.
Tampouco foi tragar, xa que nós abstivémonos,
foron o Partido Popular e o BNG de Redondela os
grupos políticos que deron o seu voto a favor. Pero
que o PSOE non propuxera os 40.000 euros para a
alcaldesa foi algo que me doeu. Non sei se foi tragar un sapo, porque nós non aceptamos.

Ana: Eu non trago sapos, e que de feito non paso
por tragar ningún sapo. Entón para min non houbo
nada tan importante coma para dicir “que sapo me
estou tragando!”. Pero agora si, ao mellor o que
hai son outras cousas coma “caramuxos” ou cousas
pequenas que ao entrar dentro, coma di Kampa, e
que diría “eu isto faríao doutro xeito”, pero non
estou gobernando en solitario, entón hai que adaptarse e ir convivindo con cousas máis pequenas
coma: eu non sairía tanto na prensa, eu os acordos
de goberno que firmamos coma o das terrazas ou
“famoso caso dos walkie-talkie” querería que xa
estiveran solucionados... Son pequenas cousas,
polo de agora, que hai que ir tragando. Pero sapo
sapo, eu creo que sapo non. E no momento en que
apareza un sapo, veremos que solución lle damos.

Popular e tamén do Partido Socialista. E creo que
iso é o máis positivo que leva AER.
Kampa: A min o que máis me enche de orgullo é a
predisposición que temos para atender aos veciños
e veciñas.
Que tal a relación entre AER e o PSOE no
Concello?
Beretix: Eu sinceramente co PSOE non teño relación no Concello, nin debería de tela. Eu teño relación con compañeiros e compañeiras de traballo.
As únicas veces que me sentín molesto e puiden ter
algún tipo de problema con Digna ou algún outro
compañeiro/a, foi porque tentou levar actos políticos do PSOE ao Concello. Foi o único momento en
que houbo momento de discrepancia.

Susana: Unha crítica que nos fai a oposición é que
nós, como AER, ao non ter esa actitude crítica que
tiña a Agrupación antes, estamos traballando para
o PSOE. E iso é mentira, nós facemos equipo de
traballo con compañeiros/as e traballamos para a
veciñanza, non para o PSOE.
Beretix: E eu creo que este é o obxectivo de AER.
Que haxa equipos de traballo sen que haxa intervención partidista externa. Ese é o espírito de AER.

E a última para Kampa e Ana. O que máis vos
enche de orgullo de que AER teña mudado no
Concello.
Ana: Eu creo que levar un pouco da realidade ao
Concello. Ao non ser políticos partidistas nin ter a
ansia de vivir disto, o punto de vista de traballar
dentro do Concello é diferente. Diferente do Partido

facebook.com/AERedondela

Kampa: É máis, cando AER estivo na oposición,
denunciaba cousas que estaban mal pero tamén
fixo unha oposición construtiva. Que agora, por
certo, non se está facendo por parte da oposición.
Critican pero non aportan.
Susana: o que os partidos tradicionais non entenden, é que danos igual con quen teñamos que falar
se o obxectivo é conseguir algo para a veciñanza.
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