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AER rexeita o Convenio do Transporte
Metropolitano proposto pola Xunta
AER demanda transparencia e participación na elaboración
AER aposta claramente polos servizos
públicos de transporte colectivo, como o
autobús e o tren de proximidade. Sobre todo
por seren a auténtica alternativa de mobilidade
responsable e respectuosa co noso entorno; e
evitando así a falcatruada de expropiacións e
desfeitas que supoñen as macroestruturas
como a ampliación de AP-9 ou a nova autovía
que nos teñen proxectada, A-57. Todo iso
consecuencia da política de asfalto e formigón
á que nos teñen acostumados os distintos
gobernantes deste país o longo dos anos.
Aclarado isto, debemos posicionarnos
claramente en contra do procedemento
establecido para a instauración dun
modelo de subvención pública de
transporte
colectivo
privado polos
seguintes motivos:
1.- Falta de respecto absoluto aos
representantes da cidadanía, dado que
publican unha proposta que debendo ser
aprobada polos respectivos plenos, sae na
prensa como un feito consumado. Non temos
nada que dicir? Nada que preguntar?
Nada que propoñer?. Ese é o modelo
democrático ao que está acostumado o PP;
incluso cando non ten maioría.
2.- Como mostra do anterior, resulta que
pretenden que tódolos concellos que din
adscritos a tal convenio convocarán Plenos
para a mesma hora e o mesmo día. Por que?
Teñen medo que haxa algún rebelde e se
contaxien outros?
3.- Os termos do Convenio están
establecidos dun xeito que só coñece a
Xunta. O que nos din é que teremos que
pagar unha parte do billete para aforrarlle ao
usuario no seu importe, e falan dunhas
cantidades (sobre 50.000€ ao ano para
Redondela) que non sabemos de onde
saen, “pero” que non son fixas nin teñen teito.
Cales son os datos que avalan tales
cálculos? ¿Por que o aumento de viaxeiros

promovido polos concellos non repercute
nunha baixa das subvencións e só supoñen
beneficios
para
as
empresas
concesionarias? Cales son as contrapartidas
destas empresas a este importante esforzo
para aumentarlles o volume de negocio?
4.- Como é posible que sexa levado este punto
á xunta de voceiros e non se presente a
documentación, nin o informe xurídico de
secretaría, nin da Xunta. E, polo que
sabemos, non existe informe do servizo de
intervención que fundamente a viabilidade
deste custe engadido.
5.- Como é posible que un convenio deste
calado non teña unha rolda previa de consultas
coa veciñanza, convocando xuntanzas
informativas e de recollida de propostas dos
que realmente van utilizar este servizo. Nin
sequera entregaron o borrador do convenio nin
informaron nos consellos parroquiais.
Imaxinamos que a veciñanza, sobre todo a das
parroquias, terá algo que aportar en canto a
frecuencias, lugares de parada, rutas... ou o
obxectivo do convenio é simplemente un
abaratamento do custe do billete sen
plantexarse posibles melloras deste servizo?
Non, señores e señoras do PP, así non.
Queremos os datos, os informes, as análises de
repercusión económica e SOBRE TODO, que se
establezan límites ao enriquecemento que
suporía esta mellora do TRANSPORTE PÚBLICO
“PRIVATIZADO”.

E, SOBRE TODO, ESIXIMOS
O DEREITO DA VECIÑANZA
A OPINAR, PROPOR, A SER
ESCOITADA
PORQUE,
CANDO MENOS, É TAN
LISTA COMA VOSTEDES.

Sobre a “casa da praia” ou “casa do asteleiro”
Proximamente publicaremos un boletín coa información relativa a dita construción, polo cal
queremos aclarar varias cousas:
1) A edificación CONTA CON TÓDOLOS PERMISOS REQUERIDOS POR PARTE DA
ADMINISTRACIÓN. Logo non corresponde culpar de nada aos propietarios, toda a denuncia
vai referida á administración que, ao noso entender, permite que se leve adiante dita obra.
2) Reunidos coas persoas afectadas, fannos saber que teñen sido obxecto de actos de
vandalismo e mesmo de menosprezo verbal cara as súas persoas. DENDE AER, NIN
COMPARTIMOS NIN APROBAMOS ESES ACTOS. REXEITAMOS ABSOLUTAMENTE CALQUERA
TIPO DE ACTO VEXATORIO OU CONTRA A PROPIEDADE DESTAS PERSOAS, xa que
entendemos que, en ningún caso, son responsables de nada contrario aos procedementos
establecidos para a obtención das licenzas correspondentes e, de haber irregularidades, son os
responsables das diferentes administracións os que deben actuar.
Son múltiples os casos de ilegalidades na costa de Redondela e corresponde ás autoridades
actuar segundo corresponda. A RESPONSABILIDADE, SE A HOUBERA, CORRESPÓNDELLE UNICA
E EXCLUSIVAMENTE ÁS DIFERENTES ADMINISTRACIÓNS, QUE SERÁN AS QUE TEÑAN QUE
RESPONDER NO SEU MOMENTO.
Esta obra conta con tódolos permisos que son necesarios e AER cuestiona a ese
funcionario que asinou a legalidade do proxecto e ás autoridades deste Concello por
non ter presentado alegacións. En ningún momento nos posicionamos contra os
propietarios.

Festa de fin de ano: outro éxito á altura do Lolapop!!!
Parécenos moi estraño que o noso goberno local e a súa famosa fotógrafa non mostraran aínda
nas redes sociais, tanto nas propias como nas que se apropian (o Facebook do Concello), as
fotos da gran celebración de fin de ano. Debe ser que non foi tan multitudinaria como esperaban.
Preguntamos a algúns veciños, e xa nos informaron: FOI
IM-PRESIONANTE!!! Disque houbo un aforo que case
triplicou ao número de membros da orquestra. Polo
menos, en hora punta uns……. 60 veciños. Bueno, imos ser
xenerosos e poñer que foron 100. Sabendo que este evento
contaba cun orzamento duns 10.000€, facendo contas
sáenos que:

10.000€ / 100 asistentes= 100 euros por
participante / veciño / usuario.
Unha boa invitación; a que si?
Seguro que se trata doutro festival “con gran capacidade de crecemento”, coma así se definiu o
Lolapop, verdade señor Pazos? . Creceu tanto que xa non atopou onde celebrarse outra vez.

Senda do Maceiras: outra boa idea, pero
mal executada polo goberno local do PP
AER demanda a recuperación da vexetación autóctona
Declaracións na prensa do alcalde e do
concelleiro de Medio Ambiente:

- “O alcalde cualificou de fundamental o
convenio para poder desenrolar este proxecto,
que dará a coñecer o valor natural e ecolóxico
da zona e axudará a protexer e conservar a
biodiversidade que temos ao longo da canle
do río Maceiras", explica.” 20/09/2014.
- “O concelleiro de Medio Ambiente, Miguel
Ángel Álvarez, destaca a importancia deste
novo sendeiro que potenciará os valores
naturais desta zona para o seu uso polos
cidadáns, e sinala que a actuación será
respectuosa coa diversidade ao longo da
canle do río Maceiras”. 10/12/2014.
Mal empezamos con este obxectivo se
no inicio da senda o que plantamos son
especies foráneas. Entre elas: unha
palmeira, un rododendro (Rhodondendron
arboreun) de orixe asiática, e uns fentos de
orixe australiana (Cyathea cooperi).

Ao noso humilde entender, neste espazo
axardinado puideron poñer flora típica do
bosque de ribeira. Por exemplo: un salgueiro
ou un amieiro, que son as arbores que soen
ocupar a liña máis preto ao río, e de por
fentos, os máis típicos no noso bosque de
ribeira son: Fento Femia (Athyrium filixfemina), Fenta (Blechnum spicant) e Detambrú
ou Fento Real (Osmunda regalis).
Polo momento, o único que plantaron na
senda foi un acivro de xardín (ilex aquifolium
“argenteomarginata”). Se a intención é pór en
valor a flora propia deste ecosistema, meter
esta especie non ten moito sentido; en tal caso

deberían meter o acivro que se atopa nos
nosos montes (ilex aquifolium).
Entendemos que haxa que realizar unha roza
mínima para facer a senda, pero nesta
actuación rozaron varios metros no entorno da
mesma.
Agardamos que esta roza fora para
facilitar a retirada do lixo e agora deixen
crecer a flora da zona plantado especies
características deste entorno, evitando a
proliferación de especies invasoras, tal como
ven recollido no proxecto: “Ademais, a
vexetación ripícola vese ameazada pola
existencia de numerosas especies foráneas de
grande capacidade de invasión que na
actualidade colonizan gran parte do espazo,
sobre todo o tapiz do sotobosque.”
E non a fixeran para facer un xardín, medo
nos dá.
Estas zonas de sotobosque con silveiras,
fentos, herbáceas, arbustos…, serven de
refuxio para una gran variedade de fauna e
son garantes da biodiversidade do entorno.
Tamén nos chamou a atención que
eliminaran varias arbores propias da zona e
deixaran un par de árbores de gran porte e de
alta capacidade invasora como a acacia negra
(Acacia melanoxylon).
Esperemos que dende o Concello se
tomen as medidas axeitadas para
conservar a biodiversidade e a fermosura
natural deste entorno. E se non saben que
especies teñen que poñer, consulten con
expertos/as ou en internet, que hai moitísima
información, ata recomendacións dos seus
xefes da Xunta de como proceder nestes
entornos.

Redondela, sitio distinto para PSOE e BNG.
Xeito: na Xunta votan a favor e en Redondela votan en contra
Comisión de Pesca e Marisqueo da Xunta de Galiza, 10/12/2014.
1) Proposición non de lei en Comisión, presentada polo Grupo Parlamentario do Bloque
Nacionalista Galego (Rodas Chapela, Daniel e Prado Cores, María Montserrat), sobre a
autorización pola Xunta de Galicia da pesca da sardiña para a arte do cerco, en exercicio
das competencias propias de Galicia en augas interiores:

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a exercer as competencias propias de Galiza
en augas interiores e proceda a autorizar a pesca da sardiña para o arte do xeito.”

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor (BNG, AGE e PSOE), 8 votos en
contra (PP) e 0 abstencións.
2) Proposición non de lei en Comisión, presentada Grupo Parlamentario da Alternativa Galega
de Esquerda (Fajardo Recouso, Juan Manuel), sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta
de Galicia en relación coa prohibición da arte do xeito:

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a facer vixente o Estatuto de Autonomía
que recolle no Título II (das competencias de Galicia), Capítulo I o artigo 27 que recolle como
competencia exclusiva “A pesca nas rías e demais augas interiores, o marisqueo, a acuicultura, a
caza, a pesca fluvial e lacustre”, e así poñer fin á prohibición sobre o arte do xeito
decretando de inmediato a súa apertura.” Sométese a votación e resulta rexeitada por
5 votos a favor (BNG, AGE e PSOE), 8 votos en contra (PP) e 0 abstencións.

No pasado pleno ordinario de decembro presentamos unha moción (iniciativa de EU e AER)
sobre este tema, que quedara pendente do pleno de novembro. Esta moción é calcada a
iniciativa de AGE na Xunta tanto na exposición de motivos como no acordo. O ACORDO
da moción de AER dicía o seguinte:

“O Concello de Redondela insta á Xunta de Galicia a facer vixente o Estatuto de
Autonomía que recolle no Título II (das competencias de Galicia), Capítulo I o artigo 27 que
recolle como competencia exclusiva: “A pesca nas rías e demais augas interiores, o marisqueo, a
acuicultura, a caza, a pesca fluvial e lacustre”, e así poñer fin á prohibición que se vai a
aplicar sobre a arte do xeito, de forma que de xeito inmediato se decrete a
posibilidade de pesca da arte do xeito “. Sometida a moción a votación, rexéitase por
maioría dos/as concelleiros/as, sendo dezanove votos en contra (10 do PP, 7 do
PSdeG-PSOE e 2 do BNG) e un voto a favor (1 de AER).

Temos que recomendarlle aos nosos compañeiros de
“oposición”, PSOE e BNG, que se poñan en contacto cos seus
representantes na Xunta para que lles poidan explicar ben as
mocións, e así poidan apoiar en Redondela o mesmo que apoian
en Compostela, en contra das políticas do PP.
Tódolos martes, asemblea aberta de AER na casa da cultura ás 19:30

En AER queremos recoller
propostas e ideas da veciñanza
para configurar un programa
electoral para o 2015
Correo electrónico: info@aeredondela.com
Correo postal: Paseo da Xunqueira, 33-1º

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