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AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA

O PLENO DE REDONDELA REXEITA OS
RECORTES NA EDUCACIÓN PÚBLICA
A Agrupación de Electores de Redondela apoiou as mocións en defensa do
ensino público que presentaron de forma conxunta BNG e PSOE, polo que
foron aprobadas. As mocións acordan instar ao goberno galego a non cumprir
o Real Decreto-Lei 14/2012 e instar ao goberno central a derogalo. Este
decreto supón uns recortes na educación pública, como poden ser un aumento
do número de alumnos/as por aula, aumento das horas lectivas do profesorado
ou un aumento das taxas universitarias. O Partido Popular votou en contra. O
concelleiro de AER fixo lectura dunha moción que presentara o PP de
Redondela a finais do 2008, moción sobre recortes no ensino onde argumentaba que “por todos é coñecida a preocupante
situación de crise económica pola que está a atravesar todo o país” e “sen embargo comprobamos como a Xunta de Galicia
(gobernada entón por PSOE-BNG) está a prácticar recortes en ámbitos nos que nós consideramos que non se deben practicar”.

AER SOLICITOU A COMPARECENCIA DO
ALCALDE PARA DAR EXPLICACIÓNS
SOBRE A CEMENTEIRA DE VILAR
Vendo o vergonzoso caso da cementeira JCA Hormigones, en Vilar de
Infesta, cementeira situada en terreo calificado como rústico, construída a
carón dun colexio de infantil e primaria, tamén a carón de vivendas; que
ten informes contrarios de varias administracións, que a pesar diso o
goberno local lle concedeu licenza de apertura pero os tribunais mandaron
pechala; vendo que o Concello saíu na súa defensa mediante unha
“demanda de lesividade” para protexerse dunha posible reclamación
económica da empresa, vendo que a pesares de ter prohibida a súa
actividade e ser precintada ata 14 veces a cementeira segue a funcionar, AER requeriu
a comparecencia de Javier Bas pra tentar aclarar diversas cuestións. Cuestións como
saber por que o Concello iniciou o procedemento de lesividade, saber se foi imposta
algunha multa por verquidos ou emisión de po en suspensión ou saber se o Concello
ten pensado pedir responsabilidades á comisón de goberno local que en 1998 lle
concedeu á cementeira a licenza de apertura a pesares de ter dous informes negativos
do arquitecto municipal. O alcalde limitouse a dicir que é un tema moi delicado e
que hai que ser prudentes, van agardar que a xustiza resolva sobre a declaración de
lesividade, que esa declaración foi tomada pola anterior corporación, que o dono da
empresa está imputado nun proceso penal pola rotura dos precintos e que dende que
gobernan eles non lles consta ningunha denuncia por verquidos. Dende a Agrupación
de Electores de Redondela queremos eloxiar a loita de Xosé Manuel Crespo e a súa
familia contra esta inxustiza, unha loita que dura xa 24 anos. Máis información no
blog http://entreruidoyhormigon.blogspot.com.es

A CORPORACIÓN ACORDA RECUPERAR PARA USO
DOS VECIÑOS O ANTIGO EDIFICIO DE FENOSA
O edificio atópase nun estado ruinoso e dado que está nunha súa situación estratéxica, no
céntrico Paseo da Xunqueira, AER propuxo converter o espazo que ocupan esas
instalacións nunha zona verde ou de equipamento pra uso veciñal. A moción de AER,
baseada nunha moción que o PP presentara cando estaba na oposición, aprobouse por
unanimidade. O BNG pensa que o edificio debe converterse nun centro social, aínda que
cando gobernou, pouco fixo pra ese obxectivo. O PSOE defende a creación dunha zona
verde nese lugar, e o PP tamén, pero ambos están abertos a outras opcións. O voceiro do
Partido Popular afirmou que o goberno local xa iniciou os trámites pra que a empresa
eléctrica propietaria ceda o edificio ao Concello.
Por outra banda, tamén se aprobou por unanimidade unha moción do PSOE que acorda
instar ao goberno do estado pra que non lle dea validez a unha proposta do Consello Xeral do Poder Xudicial que suporía
que Redondela perdese o seu actual partido xudicial.

O ALCALDE RECOLLE UN ROGO SOBRE
UNHA GRÚA INACTIVA DE CESANTES
A Agrupación de Electores de Redondela presentou unha moción,
recollendo unha iniciativa veciñal de Cesantes, pra instar ao goberno
local a iniciar os trámites pertinentes pra retirar unha grúa e un poste
que supoñen un perigo na zona do Alto dos Tras, en Cesantes. Polo seu
formato, decidiuse ao final non presentala como moción e si como
rogo. O alcalde informou que esa grúa ten unha denuncia dun veciño e
polo tanto o Concello non pode facer nada, informou que esa grúa
pasou unha revisión en febreiro e comprometeuse a facer unha petición
á empresa propietaria do poste pra que o retire.

PSOE E BNG SOLICITAN VARIAS COMPARECENCIAS
O PSOE pediu a comparecencia do concelleiro de Interior pra que explicase as xestións
que fixo para solucionar o problema do GRUMIR, ademais de criticar precario estado no
que se atopa o servizo de emerxencias e a usencia dun PEMU. O concelleiro, Arturo
González Barbeiro, informou que están realizando xestións con diversas administracións,
como son a Xunta, Deputación ou o Concello de Vigo, pra dotar a Redondela do servizo
de emerxencias que lle corresponde e criticou ao PSOE pola herdanza recibida.
O BNG pediu a comparecencia deste mesmo concelleiro
pra facerlle varias preguntas sobre a situación da empresa Plastic Omnium, empresa que
ten unha fábrica en Cedeira e que é unha dos principais proveedores de Citroën. O BNG
considera que esta empresa cometeu unha chantaxe co Concello ameazando con irse se
non se fai o que piden, e que ademais realizou unhas obras sen a licenza pertinente.
Preguntou tamén se lle constaba algunha denuncia por verquidos contra esta empresa. O
concelleiro do PP contestou que o principal é o emprego que xenera esa empresa e que
non lle consta ningunha denuncia, restando importancia á suposta ilegalidade das obras e
ao negativo impacto medioambiental da fábrica.
O BNG tamén solicitou a comparecencia da concelleira de participación cidadá, para
pedirlle explicacións pola tardanza na composición dos consellos parroquiais de varias
parroquias. A concelleira, Erminda Quelle, informou que estivo reuníndose con moitas
asociacións, e que no vindeiro mes comezarán andar os consellos parroquiais de Vilar de
Infesta, Saxamonde e San Estevo de Negros. A voceira do BNG insinuou que non se
tiveron contactos previos coas asociacións e que a formación dos consellos se anunciou de
feito precipitado. A concelleira popular recordoulle ao BNG que cando levaba
participación cidadá, non formou máis de 3 consellos parroquiais.

CONTESTACIÓNS AOS ROGOS E PREGUNTAS DE AER
Con respecto ao 1% cultural das obras do AVE, cartos que o Ministerio de Fomento debe pagar a Redondela en
compensación polas obras sufridas, o voceiro do PP informou que eses cartos non son como unha partida orzamentaria
pra repartir despois entre as parroquias, senón que se aplican a actuacións concretas que hai que presentar antes.
O goberno local respondeu que o Conservatorio é de titularidade municipal.
Ante a pregunta sobre o plan de emerxencias (PEMU), o voceiro popular dixo que están pendentes de resover
primeiro o problema do GRUMIR e despois adaptar o plan de emerxencias.
Con respecto ao ascensor avariado que hai na piscina municipal, o goberno local respondeu que, se estaba avariado
cando Serviocio recibiu a concesión, a súa reparación ten que correr por conta do Concello. En cambio, se se demostra
que se avariou mentres a empresa concesionaria xestionaba a piscina, esta ten que facerse cargo do seu arranxo. O
concelleiro do PP dixo que van traballar para comprobar en que data se poido avariar este ascensor.
AER, despois de recibir varias queixas de usuarios da piscina, rogou ao alcalde que inste a Serviocio a crear un abono
de conviencia similar ao abono familiar, pra que, por exemplo, unha familia monoparental con dúas fillas maiores de
idade, pero dependentes, pois unha é estudante e outra ten unha discapacidade, poida beneficiarse dun abono económico.
AER tamén rogou ao equipo de goberno que tome as medidas necesarias pra que o aparcadoiro soterrado da Xunqueira
teña outro acceso pra persoas con discapacidade, a maiores da rampla de entrada e saída dos vehículos, como pode ser un
ascensor. Ambos rogos non tiveron ningún tipo de resposta por parte do goberno local, mostrando así a súa falta de
sensibilidade cara os colectivos desfavorecidos.
Despois de recibir queixas de asociacións e particulares sobre o estado dos parques infantís, rogamos ao equipo de
goberno que procedese á súa reparación e a vixiar que cumprisen a normativa. O alcalde respondeu que a herdanza foi
mala, que hai poucos cartos e que tratarán que se cumpla a normativa. En definitiva, están trabahando en ellou.
Rogamos támén que respecten a orde de petición por data pra o Multiusos da Xunqueira e pra a Casa da Cultura,
pois temos constancia de que varios colectivos tiveron que cambiar a ubicación de actos programados porque a última
hora ao Concello xúrdenlle outros. O alcalde dixo que foron casos excepcionais e inevitables e que tratarán que non se
repitan estes casos.

GALIZA CULTURA
Parroquia de Reboreda
Na parroquia de Reboreda conviven ao redor de 2200 veciños nunha extensión
de 7 km2 (a parroquia máis extensa de Redondela). Está atravesada polo Río
Alvedosa, que foi fundamental na historia deste lugar, posto que no entorno do
seu curso foron construídos un gran número de muíños, que aínda hoxe en día
existen, pero con funcións diferentes ás que foron concibidos nun primeiro
momento. Retrotraéndonos ao Catastro da Enseada de San Simón do ano
1752, estaban rexistrados 35 muíños nesta parroquia. Os muíños eran básicos
na economía agrícola de cereais e convertéronse nun punto de encontro para
os habitantes. Neste sentido, son coñecidas as cantigas populares e as festas
que se facían no entorno dos muíños (as “muiñadas”). Na actualidade os que
máis fama teñen, son os chamados Muíños da Ponte, onde se xuntan tres
edificacións tradicionais recuperadas como establecementos de hostalería.
Por outra parte, nesta parroquia cabe destacar tres pazos:
- Pazo de Pousadouro: Foi construído no ano 1740 por D. Francisco Marcó
del Pont. Este edificio presenta un excelente estado de conservación, tras as
reformas efectuadas no século XIX. Conta con capela propia, hórreo e fonte,
con amplos xardíns e espléndidas plantacións hortícolas.
- Pazo de Reboreda (tamén coñecido como Pazo da Señora): Na
antigüidade creouse neste pazo unha capela que hoxe en dia é a Igrexa
Parroquial de Santa María de Reboreda. Aínda se conserva un pasadizo
elevado de estilo barroco que une o Pazo e a Igrexa. A súa construción data
de finais do século XVII.
- Pazo de Torres Agrelo: Remóntase a 1750 e está enclavado nun xardín de
80.000 metros con especies arbóreas moi diversas. No pasado foi convento de
franciscanos, hospital militar na I Guerra Mundial e refuxio durante a Guerra
Civil, do que se conservan vestixios nas covas subterráneas que conectan as
construcións entre si. Actualmente este pazo está dedicado á hostalaría.
Non nos podemos esquecer do Carballo das Cen Pólas, árbore centenaria
situada nun prado onde se conservan árbores autóctonas e se celebraban e
volven celebrarse as romarías da parroquia. Tamén dá nome a Agrupación
folclórica creada no ano 1978, na Sociedade Labrego Cultural de Reboreda
por mozos e mozas do lugar.
Enlaces de interese:
http://youtube.com/watch?v=cwy4p03oQis
http://www.turgalicia.es/sit/ficha_datos.asp?crec=5833&ctre=1211&cidi=G
http://www.turismoredondela.net/gal_n_muinos.php
http://www.ocarballodascenpolas.com

AXUDA AO ENSINO PÚBLICO
AFORRA EN PROFESORES DE RELIXIÓN
- Pagamos a 32.000 curas
- Pagamos a 15.000 profesores de relixión católica, elixidos polos bispos, e sen pasar por oposición algunha (a dedo).
O feito de que no ensino público non decidades que os vosos fillos teñan asignaura de relixión pode ser un aforro
importante para as arcas da administración pública. Non pasa nada, en Francia tamén hai unha maioría católica e nas
escolas non existe a asignatura de relixión. Son peores persoas? Son máis inmorais?.
Tendo en conta que xa lle pagamos aos curas e teñen tempo dabondo pola semana, que adiquen parte dese tempo ás
catequesis, ao ensino da relixión nas instalacións parroquiais, esas polas que non pagan impostos.
Aforrariamos dobremente, pois non pagariamos un profesorado que imparte unha asignaura que é, por definición
doctrinaria (podiamos decir “adoctrinaria”), e ao mesmo tempo, aumentariamos a productividade dos curas aos que lle
pagamos por decir misa, porque polo demais cobran (case todos).
CONCLUSIÓN: PARA O CURSO 2012-2013 PROPOÑÁMONOS REDUCIR O PROFESORADO DE RELIXÓN.
¡DEPENDE DE TI!

EN MAIO CUMPRIMOS UN ANO! EN BREVE SACAREMOS BOLETÍN ESPECIAL
Campaña de recollida de sinaturas contra a privatización da auga
Despois de varias asembleas de distintos colectivos de Redondela, decidiuse poñer en marcha unha campaña de recollida
de sinaturas para presentar nas diferentes intitucións, entre elas o Concello de Redondela que pode e debe opoñerse a
cobrar este canon.
Con esta campaña preténdese, nos colectivos veciñais, mostrar a repulsa e rexeitamento a unha lei manifestamente
inxusta e antisocial, cuxa última intención non é mais que poñer en mans de empresas privadas con ánimo de lucro un
recurso fundamental para a propia vida como é a auga. Todo isto, para incrementar as ganancias de poderosos grupos
económicos, que unha vez asumido o control do servizo, funcionarán en forma de monopolio inapelable que imporá
prezos e demais condicións que sen dúbida suporán un evidente prexuízo e sometemento para o conxunto da poboación.
As recollidas de sinaturas estanse a levar a cabo nos distintos Centros Culturais, establecementos públicos e tamén a
través das comunidades de augas do Concello de Redondela, así mesmo, estase a impulsar unha moción agardando que o
pronunciamento do Concello sexa a favor de non aplicar a lei, e instar á Xunta de Galicia á derrogación definitiva da lei
9/2010, do 4 de novembro de Augas de Galicia, lei que consideramos unha agresión económica e social contra sectores
da sociedade xa de por si deprimidos.
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ACHÉGATE!!!
Se queres denunciar irregularidades, suxerir melloras, despexar
dúbidas ou formar parte de AER, ponte en contacto en

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

Non me tires, pásame ou recíclame!!!
PAPEL RECICLADO
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