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Nova vitoria xudicial
da familia Crespo
contra o Concello e a
cementeira de Vilar
O pasado 23 de setembro, o Xulgado
Contencioso Administrativo de Vigo deu un
novo varapau xudicial á cementeira, ao
PSOE, ao PP e ao BNG de Redondela e aos
servizos xurídicos do Concello. Enésima sentenza que rexeita os seus recursos e desmonta os
seus argumentos; enésima sentenza que di que a cementeira de Vilar é ilegal e non debe
funcionar. Noraboa á familia Crespo pola súa constancia, por outra vitoria na xustiza contra
@s que permitiron e permiten traballar ¡dende o ano 1989! a unha empresa que
incumpre todo o posible en canto a legalidade, medio ambiente e dereitos humanos.
Tamén nos parece incrible que en pleno 2014 a familia Crespo teña que ter coñecemento desta
sentenza porque lla enviou AER. Sería moito traballo para os funcionarios...
¿Pero que xuíz se vai atrever a condenar a un Concello a deixalo na ruína en favor dunha
empresa que actuou sempre de mala fe, que estivo traballando e contaminando 9 anos antes de
obter a licenza de apertura, que obtivo esa licenza ilegalmente mentindo a todas as
administracións polo cal esa licenza foi declarada nula, que coa licenza declarada nula por canto
tribunal hai en Galiza, seguiu traballando; que demostrado pola Xustiza en sentenza firme que
vulneraba dereitos fundamentais dos veciños seguiu traballando, que ampliou varias veces as
súas instalacións tamén de xeito ilegal, polo que foi precintada ata 15 veces, e outras 15 veces
rompeu os precintos pra seguir traballando; que leva condenando 25 anos aos nenos e nenas do
colexio de Porto Cabeiro a soportar po no aire nunha concentración 16 veces superior ao
permitido, que leva condenando con vertidos incontrolados durante 25 anos a un río próximo,
que leva condenando outros 25 anos a unha familia a ter que soportar ruídos, po, verteduras,
traballos nocturnos non permitidos, ameazas e outras agresións e vulneracións dos dereitos
humanos fundamentais?... Unha familia que se encheu de coraxe e mentres sufría danos físicos e
morais de difícil reparación, decidiu enfrontarse ao Concello e á cementeira coa verdade e a
xustiza da man, e vai gañando batalla a batalla ata a vitoria final: o peche definitivo desta
aberración urbanística e medioambiental.
Agora a pregunta é: CANTO DEBERÍAN PAGAR O CONCELLO E A CEMENTEIRA A ESTA
FAMILIA POR TODO O QUE AGUANTARON E SEGUEN AGUANTANDO?

Fotos do “Castañazo á cementeira”, magosto reivindicativo celebrado hai un ano no que pedimos o peche da cementeira

Espazo Ecosocialista anima aos seus
membros e simpatizantes a traballar na
Agrupación de Electores de Redondela
AER é unha plataforma cidadá aberta para calquera que queira
colaborar, participar, denunciar, opinar, analizar, discutir...
Reunidos Espazo Ecosocialista Galego e a
Agrupación de Electores de Redondela (AER),
DECLARAN:
Que Espazo Ecosocialista naceu ao calor do
15M, entendendo que dito movemento, máis
aló das súas voces concretas, expresaba unha
demanda de cambio de acción política, froito
da desafección dunha parte importante da
poboación que observaba aos partidos políticos
como clubs privados, onde o único que se facía
era perpetuar mecanismos de poder e reparto
do mesmo, deixando de lado a preocupación
do ben común.
Que nas eleccións municipais de 2011
xurde no concello de Redondela a
candidatura cidadá e local de AER,
respondendo ás demandas de acción
política municipal contra as elites que
controlan a vida do concello.
Espazo Ecosocialista é unha forza galega da
esquerda renovadora e verde, que fai pivotar a
súa acción política sobre tres elementos:
cooperativo, radical democrático e propositivo.
Desde o 2011 AER leva representando
ao mesmo sector social que Espazo quere
representar desde a súa presenza no
Concello sen entrar na trampa do bipartidismo,
cumprindo as súas promesas electorais e
defendendo no Concello os intereses dos

de abaixo, con maior ou menor acerto.
Ademais ten unha dinámica de participación
non excluínte que coincide cos principios de
Espazo.
Sendo así, AER é a plataforma sobre a
que, ensanchándose e ampliándose, pero
mantendo o seus principios fundacionais,
pode construírse a alternativa municipal
ao de sempre, sen necesidade de estar
intentando novas plataformas que no mellor
dos casos só aportarían división. Por isto
ESPAZO e AER COMUNICAN:
1) ESPAZO recoñécese na actividade
municipal na candidatura de AER.
2) ESPAZO animará aos seus membros e
simpatizantes a participar como cidadáns no
traballo cotiá de AER.
3) A Agrupación de Electores de Redondela
(AER) levará ao Concello as demandas de
Espazo Ecosocialista, tal como ven facendo
coas demandas de asociacións, veciños,
partidos sen representación e outros
colectivos na súa práctica política habitual.
4) ESPAZO e AER estudaran levar adiante
campañas de concienciación social conxunta
naqueles temas que consideren,
especialmente os referidos a temas
medioambientais e de xustiza social.

29 de novembro: marchas da dignidade
Redondela SUMA, Redondela CAMIÑA, Redondela VAI...
Redondela ten que participar nas Marchas da Dignidade, de cara ao
“29N_OCUPEMOS O OBRADOIRO”, PAN, TRABALLO E TEITO.
Hai que encher un autobús dende Redondela. Xa podes apuntarte
na Discotasca. A saída será dende A Farola, hora por confirmar.
Prezo 6 €. NÓS IMOS. E TI?
Somos a clase traballadora espoliada, a xente moza condenada ao
desemprego ou expulsada do seu país, as mulleres combativas, o
pobo galego solidario e consciente que defende o seu dereito á vida
digna” e por iso e moito máis...

O 29N IMOS!!! OCUPEMOS O OBRADOIRO

Inseguridade nos
alumeados públicos
do noso concello
Unha moza de 14 anos morreu electrocutada
en Compostela o mes pasado ao tocar un farol.
¿Ten que morrer tamén en Redondela unha
persoa para que se tomen todas as medidas
necesarias pra evitalo, cando se saben os
problemas que hai no alumeado? Puido e pode
pasar isto en Redondela? Lamentablemente, a
resposta é SI.
Dende hai anos, algúns traballadores do
Concello
veñen
alertando
sobre
deficiente, insegura e perigosa situación
dos cadros eléctricos do alumeado
público, os cales, ou carecen de interruptor
diferencial ou están anulados. Dito interruptor
é o que garantiza a seguridade das persoas
contra os contactos indirectos.
O 11/04/2013 o concelleiro de Vías e Obras
comunicou que se corrixiran varios cadros
eléctricos, adaptándolle as medidas necesarias
para evitar os contactos indirectos (interruptor
diferencial) e activáranse os cadros que tiñan
anulados ditos mecanismos. Dábaselle
prioridade aos alumeados con base metálica.
Un traballador do Concello recalcoulle que hai
un problema de mal deseño dos cadros
eléctricos, e que ditas medidas de seguridade
non se debían deixar pasar (todo isto recollido
nas actas da Comisión Municipal de Seguridade
e hixiene).
Despois dunha comparecencia do concelleiro
de Medio Ambiente pedida por AER,
facilitóusenos un informe en xullo do 2013
onde se recollía o deficiente e perigoso estado
no que estaban os cadros eléctricos instalados
por todo o concello:
- dos 31 alumeados en báculo (os máis

perigosos por contacto), 12 non contaban con
protección mediante diferencial
- o 80% dos alumeados non dispoñían de
fechadura
- un 20 % tiñan en mal estado o armario que
alberga os contadores e o cadro eléctrico
- o 50% das proteccións instaladas non se
correspondían coa potencia consumida
Pasado máis dun ano, volvemos preguntar, e
a pesares da potencial perigosidade desta
situación, para a nosa sorpresa atopámonos
con que aínda temos 6 alumeados sen
protección, un deles fronte ao Multiusos
da Xunqueira.
Sabemos que estes problemas son herdados
do anterior goberno local e que estes
alumeados instaláronse de xeito legal, pero
tendo coñecemento deste risco para a saúde
pública e vendo que xa levan máis de 3 anos
gobernando, non nos parece de recibo que
aínda non solucionaran esta eiva tan
perigosa.

ACHÉGATE!!!
Se queres denunciar irregularidades, suxerir melloras,
despexar dúbidas ou formar parte de AER, ponte en
contacto en

info@aeredondela.com
Correo: Paseo da Xunqueira, 33-1º
Cantos máis sexamos, máis poderemos facer!

Síguenos en
www.aeredondela.com
aerforo.foroactivo.com
Non me tires, pásame ou recíclame!!!
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