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REDONDELA REXEITA AS FUMIGACIÓNS
AÉREAS CON FLUFENOXURÓN
Os apoios de BNG e PSOE permitiron aprobar unha moción presentada
por AER recollendo unha iniciativa da Plataforma Contra as
Fumigacións, plataforma formada por máis de 50 asociacións e
colectivos. O insecticida “flufenoxurón”, baixo o nome comercial
CASCADE, está sendo empregado por ASPAPEL (organización das
empresas papeleiras) para a fumigación do gorgollo do eucalipto, coa
autorización da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galiza. O
flufenoxurón, un insecticida de alta toxicidade, persistente e moi
bioacumulable, atópase dende o ano pasado en moratoria dentro da
Unión Europea, para a súa retirada gradual do mercado. A partires de
agosto está prohibida a súa comercialización e o seu emprego será
prohibido en decembro. Polo tanto, parece que a Xunta está máis ao
servizo das grandes empresas multinacionais que ao servizo da saúde dos cidadáns. O BNG engadiu unha emenda,
que foi aceptada, para que a Concellería de Medio Ambiente se dirixa aos propietarios dos montes informando do
acordo plenario e para que non colaboren nestas fumigacións. O voceiro do PP, Alberto Pazos, afirmou “con
excelente dicción e coa cabeza ben fría”, que a Xunta non está autorizando as fumigacións, manifestando o
descoñecemento das autorizacións da Xunta publicadas no DOG para empregar “flufenoxurón” nas viñas, ou das
declaracións do secretario xeral de Montes e Medio Rural da Xunta, feitas o 2 de maio en comisión parlamentaria,
onde dixo que “a administración autonómica limitouse a autorizar a fumigación aérea mediante helicóptero” .
Ademais, o PP de Tui apoiou a semana pasada unha moción como a que presentou AER en Redondela.

A CORPORACIÓN REBÁIXASE
O SOLDO UN 7.14%
O PP presentou unha proposta de redución de salarios
políticos “por solidariedade cos funcionarios”, aos que o
goberno de Rajoy, dentro das súas medidas de recortes,
quitou a paga extra de Nadal. AER, BNG e PSOE
pensan que esta solidariedade é falsa, pero
mentres AER e PSOE pensan que os políticos deben
aplicarse as medidas que eles aplican aos
funcionarios, o BNG abstívose argumentando que esta
medida pretende lexitimar os recortes do goberno
central. A proposta do PP tamén incluía unha redución dun 20% ás axudas a grupos políticos e unha redución do
7,14% do soldo da coordinadora da alcaldía (cargo de confianza). O voceiro do PP lembrou o despilfarro en gastos
de representación do anterior goberno municipal, que rondaban os 10.000€ anuais, mentres Javer Bas só leva
gastados 238€ este ano. O PP tamén rexeitou unha proposta do PSOE para que o alcalde se reducise o soldo un
20% que demostrase unha verdadeira solidariedade, argumentando que o novo equipo de goberno de Redondela xa
reduciu o seu soldo ao principio da lexislatura un 31,8%.

O CONCELLO PAGARÁ 37.000 € DE FACTURAS DA LUZ QUE DEBERÍA PAGAR
A XUNTA CORRESPONDENTES AO AUDITORIO JOSÉ FIGUEROA
O pleno autorizou estes pagos grazas aos votos do PP, xa que BNG e AER votaron en contra e o PSOE optou pola
abstención. O auditorio é da Xunta dende o 2003, pero o goberno anterior esqueceu poñer a nome da Xunta
o contador da luz, e o Concello leva 9 anos recibindo facturas que debería recibir a Xunta. O PP argumenta que
para reclamar, antes hai que pagar esas facturas, culpando deste asunto á inoperancia do PSOE. Tanto AER como
BNG opóñense a abonar esas facturas porque non hai ningunha certeza de que a Xunta vaia pagar o que lle
corresponde. O PSOE dalle un voto de confianza ao camiño que toma o novo equipo de goberno local.

O PLENO DE REDONDELA PIDE A MODIFICACIÓN DA LEI
DA ÁREA METROPOLITANA DE VIGO
Aprobouse, cos votos a favor do PSOE e AER e cos votos en contra do PP, unha moción do
BNG que pide instar á Xunta de Galiza a modificar esta lei e a redactar unha nova de
consenso, perfilando un plan de traballo cos concellos. Tamén solicita a transferencia de
recursos e funcións da Deputación no ámbito da Área Metropolitana e a participación da
Xunta no financiamento do desenvolvemento da Área Metropolitana de Vigo. O PP
xustificou o voto negativo dicindo que o principal problema é Abel Caballero e que no
Parlamento Galego se aceptaron o 40% das emendas do PSOE e do BNG.

SUSPÉNDESE O PLENO ÁS 12 DA NOITE CON MOITOS ASUNTOS SEN TRATAR
Ata 6 mocións e varias comparecencias, preguntas e rogos quedaron sen cabida nun pleno maratoniano que durou
dende as 20:30 ata as 0:00. Os habituais enredos dialécticos entre os partidos maioritarios volveron ocupar moito
tempo e ademais sumáronse nesta ocasión algúns puntos da orde do día que foron incluídos a última hora, puntos
que incluso foron tratados fóra da orde do día das comisións informativas correspondentes. O pleno ordinario de
xullo deixounos varios asuntos e decisións como:
- O alcalde deu conta da liquidación do orzamento exercicio 2011. O concelleiro de AER, Jorge Varela “Chopi”
recordoulle ao equipo de goberno que segundo o informe de intervención, debido á inestabilidade
financeira que presenta o Concello, o equipo de goberno debería presentar, no prazo dun mes, un plan
económico-financeiro.
- Aprobáronse cos votos de PP, BNG e PSOE as bases que rexerán a poxa dos postos baleiros dos mercados de
Redondela e Chapela. AER pediu a retirada para traballar máis este asunto, sendo rexeitada esta petición.
- Aprobouse cos votos de PP, BNG e PSOE a modificación dos prezos da piscina para subilos un 2% aplicando o IPC
galego. AER denunciou que a concesionaria Seviocio leva moitos anos incumprindo o prego de
condicións.

REDONDELA CULTURA : Chapela (San Fausto de Chapela)
O nome desta vila mariñeira alude a unha capela situada no Alto da Encarnación. A súa poboación é de 7.600
habitantes aproximadamente, distribuídos nos barrios de Angorén, Cidadelle, Igrexa, Laredo e Parada. A súa
principal actividade desenvólvese no sector pesqueiro e de servizos. Neste sentido, podemos atopar empresas
do sector pesqueiro e frigorífico como Pescanova, así como os talleres de redacción de Faro de Vigo.
Cabe destacar as tres grandes festas que se celebran en Chapela:
- Festa do Carme, en honor á patroa dos mariñeiros, que ten lugar na última fin de semana de xullo.
- Festa de San Fausto, en honor ao patrón da parroquia e festexada o 13 de outubro.
- Festa do Mexillón, que se celebra na primeira semana de setembro.
Así mesmo, cabe pór de
relevo a súa praia Arealonga
de 150 metros de largo e 3
de ancho, que está
d elim it ad a
por
d ou s
regatos: o Rego Pugariño
ou da Bouza e o Rego
Espiñedo ou Segade, que
marca o límite entre
Chapela e Teis. Ademais
esta praia conta cun
embarcadoiro deportivo e
cun paseo marítimo, dende
o que se poden apreciar
fermosas paisaxes cara á
Ría de Vigo.

As fontes e lavadoiros de Chapela tamén merecen especial atención como mostra do seu patrimonio
etnográfico. Actualmente moitos deles sofren un total abandono. Pero, sen dúbida, antigamente ambos
cumprían funcións indispensables no día a día da veciñanza, configurándose como un lugar de encontro e
reunión, especialmente das mulleres, que acudían a lavar a roupa de toda a familia. Algunhas destas
fontes e lavadoiros son: Fonte lavadoiro da Volta (Angorén), Fonte de Cidadelle (Cidadelle), Lavadoiro das
Cocheiras (Cidadelle), Fonte e lavadoiro de Cornido (Igrexa), Lavadoiro Subida á Buraca (Igrexa), Fonte
lavadoiro de Pasán (Igrexa), Fonte lavadoiro do Basaco (Laredo), Fonte lavadoiro da Grila (Laredo) e
Fonte do Camiño do Gaio (Parada).

Páxinas de interese
http://es.wikipedia.org/wiki/Chapela
http://anecdotarioredondelan.jimdo.com/que-ver/fontes-e-lavadoiros-i/

COMUNICADO DE AER SOBRE AS TERRAZAS
Dende AER queremos mostrar a nosa preocupación pola ocupación da vía pública por parte da hostalería e a súa
repercusión sobre as arcas do Concello. No cadro que aportamos, atoparedes algúns dos locais hostaleiros de
Redondela e Chapela, non están todos, pero son unha cantidade máis que significativa. Dicir que, para que ninguén
se chame a engano, que os datos de “mesas pagadas” e “importe e data da solicitude ”, son datos aportados
pola Concellaría de Interior, polo tanto non os inventamos nós. Os datos de “ mesas colocadas” e “importe”, si
son nosos, e fan referencia ás mesas que tódolos días están nas nosas prazas, xa sexan colocadas ou agardando a
ser colocadas cando hai máis xente. Recalcar que todos os abonos son trimestrais, agás os tres locais que
aparecen co símbolo (*) que abonan de forma anual.
Os 8.089,56 € corresponden
á recadación a día 24 de Xullo.
Poderíamos pensar que se no
ano 2010 se recadaron
6.292.44 € e no 2011 foron
6.418,7 €, o recadado este
ano está moi ben. Pois vai ser
que non. De entrada, a
previsión feita por o goberno
local era de 20.000 €, que
sería posible se se pagasen
cando menos dous trimestres,
pero sabían que non ía ser así.
Están a preparar unhas bases
novas, pero tarde, ao igual
que o das praias e o dos
socorristas (sempre poderán
dicir que o motivo é que AER
necesita comprobar todo).
Como veredes no cadro
anterior, o normal é pagar só
por un trimestre, da igual
cando pidas o permiso, pagas
por
un
trimestre
e
disfrutas o resto do tempo
a conta dos veciños. Tamén
podemos comprobar o
habitual que pode chegar a
ser pagar por menos
mesas das que usas. Que si,
que son para un día que hai
moita xente e teñen que
aproveitar, pero a excepción
convértese en hábito, o hábito
en norma, e ao final o que
temos son as prazas e rúas cheas de cadeiras e mesas apiladas ou encadeadas ao mobiliario urbano.
Mención á parte merecerían os donos de locais de nomes filosóficos ou de conquistadores do aire ou algún outro
iluminado que nin sequera se dignou a pagar.
Nós non estamos contra as terrazas nin contra os hostaleiros, bueno, Chopi tal vez si (modo irónico), estamos a
favor do uso racional do espazo público e de que se pós unha terraza en maio e a retiras en outubro, pagues
por todos os días que a uses.
Sabemos que os cartos que se recadan por mor das terrazas non quitarán o Concello dos problemas económicos
polos que atravesa (se es o novo secretario xeral do PSOE local e estás a ler isto xa podes parar porque o resto non
che interesa) pero cando revisas a liquidación das contas do Concello e decátaste de que a 31 de decembro de
2011 quedan pendentes de cobro 460.000 € de IBI, 250.000 € de Rodaxe de vehículos, 150.000 € de
IAE ou o pequeno pero chamativo caso dos vados permanentes onde se debían recadar 51.797,97 € e só se
recadaran 7,232,79; terminas por preguntarte se Redondela é “sitio distinto”, se a xestión da empresa recadadora é
“diferente”, se algúns veciños son demasiado “listos”, ou somos todos tontos.
Tal vez deberíamos ser quen de non emocionarnos e poder ter a cabeza fría para poder aportar solucións, coma
diría o señor Pazos, un home capaz de tragar con calquera tipo de “cousa” que lle envíen dende o PP e defendela
sen ruborizarse o mais mínimo. Pero como a cabeza non para, dáchenos por pensar mal.
Para outro momento deixaremos o tema do Lixo, ou a posibilidade (nada remota) de que o PP teña que presentar
un plan económico no prazo dun mes posto que non cumprimos o tope de déficit respecto dos ingresos que nos
permite a lei.
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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!

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