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O Partido Popular permite a
desfeita de Chapela
Esta é a realidade, a día de hoxe, da ampliación da AP-9 e a
realidade do goberno local, en Redondela e Chapela
O pasado venres 27 de febreiro, a “Ministra do
Cemento” deulle o tiro de gracia á veciñanza de
Chapela e Trasmañó, despois de 6 anos e
medio de agonía e sufrimento. A prensa seria
publicaba, case en directo, titulares como
“Arranca la ampliación de Rande” ou “La

ampliación del puente de Rande, es hoy una
realidad”. Moitas grazas, PPSOE.

A realidade é que hoxe en Redondela hai 11
familias que aínda non saben canto se lle
vai a pagar polas súas vivendas nin que día
vai suceder iso. A realidade hoxe é que aínda
non está asinado o traslado do colexio
Igrexa de Chapela, nin tampouco está
asegurada a non dispersión do alumnado por
outros centros. A realidade hoxe é que aínda
non se sabe que vai a pasar co Castelo de
Rande. A realidade hoxe é que aínda non se
sabe que como se vai a insonorizar a
autoestrada. A realidade hoxe é que aínda non
se sabe se os propietarios de vivendas e parcelas
que quedan dentro da zona de afección, van a
ser indemnizados pola perda patrimonial das
súas propiedades, tal e como marca a lei. A
realidade hoxe é que aínda non se sabe que
vai pasar cos bancos marisqueiros, zonas
de pesca e polígonos bateeiros afectados. A
realidade hoxe é que aínda non hai resposta ao
informe do arquitecto municipal trasladado a
Fomento o 5 de Setembro de 2014 onde sinalaba
que:

“O pavillón polideportivo é parcialmente
expropiado e non figura na relación (BOE). A
finca 2 das expropiadas adxudicase a “Tranvías
Eléctricos” cando parcialmente corresponde ao
Concello Nº IMB 3504. Os camiños públicos A
Praia, Mouriño, Estrada do Torreiro, De Fonte

ASEMBLEAS

Javier Bas inaugurando as obras da ampliación da AP-9

Cornido e Pasán están parcialmente expropiados
e non figuran na relación (BOE). A finca 66 da
relación adxudicase a “José Collazo” cando
corresponde ao Concello pois trátase do
“lavadoiro de Fonte Cornido” Nº IMB 109
parcela1.”
A día de hoxe este é o resultado das
“ducias” de reunións do goberno do PP de
Redondela coas outras administracións que
eles mesmos gobernan. Reunións das que
alardeaba o concelleiro de Medio Ambiente no
pasado pleno, aportando datas e participantes.
¡Que tempos aqueles cando este goberno local
andaba polas rúas de Chapela detrás dunha
pancarta que poñía "NON Á AMPLIACIÓN DA AP9". O tempo pon a cada un no seu sitio.

25 de marzo no Multiusos de Redondela
27 de marzo no Multiusos de Chapela

Ás 20:00 h

Desfeita medioambiental na
praia de Arealonga de Chapela
A política especulativa e de inversión en
cemento dos partidos políticos que nos
gobernaron nos últimos 20 años provocou
que, o que lle custou ao mar pulir durante
centos de anos, o home o destrúa en breve
tempo.

Dende AER queremos denunciar a desfeita
medioambiental que se está a cometer na praia
do noso municipio, e sobre a cal os dirixentes
do Concello seguen escorrendo o vulto
sen tomar medidas que solucionen o grave
problema deste areal.
Perda de area, saída á superficie de
pedras que foron baixando polos ríos que
desembocan na praia debido ás obras do tren
que se fixeron a mediados do século XX, alta
contaminación da praia…
Problemas
advertidos pola Xunta de Galiza no verán do
2014, que obrigou ao Concello a prohibir o
baño na praia durante dúas semanas. En
innumerables ocasións saíu na prensa a
contaminación da praia de Arealonga.

Foto de principios do século XX. Aínda non existía a
estrada da praia e a area chegaba ata as casas

A principios do século XXI, co auxe da
construción, acórdase realizar un paseo a
través do litoral de Chapela, pero... ¿como é a
realización
dese
paseo?
¿Respecta
á
integridade do medio ambiente?.

A praia de Arealonga en Chapela é hoxe en
día un claro exemplo do que provocan as
construcións sen ningún tipo de control e
sen facer os estudos de impacto ambiental nas
costas do noso país.
O estado actual da praia presenta un
deterioro acelerado, probablemente debido
á construción do pantalán, do paseo e dos
diques ou muros para soportar o paseo.

Nesta foto de marzo do 2007, cando se ía proceder á
construción do recheo de 2 metros, pode observarse ata
onde chegaba a area

Como se pode apreciar na foto anterior, o
paseo realízase roubando ao areal un amplo
terreo. Por que se decide realizar o paseo
eliminando e soterrando parte do areal?

Foto de principios do século XXI

E como se pode apreciar na primeira foto da
páxina seguinte, o que se lle roubou ao mar, o
mar acábao collendo outra vez.

Os partidos que nos gobernan e gobernaron
dedícanse a poñer palmeiras, árbore que
non é autóctona; ¿para que? O que
queremos os veciños e veciñas é que o areal se
conserve limpo, íntegro e con augas aptas para
o baño.
Modificouse o relevo do litoral, agredíronse
e destruíronse os bonitos entornos
naturais que nos rodean. Non o permitamos e
esixamos responsabilidades!
Dende a Agrupación de Electores de

Foto de maio do 2014. Muro do recheo no aire (sen area).
Redondela (AER) queremos transmitir o
Cando non estaba o recheo había moita máis area.

Hai que rexeitar estas actuacións e ser
críticos cos gobernantes que non
respectan a integridade do noso entorno.
E habería que esixir responsabilidades a quen
comete semellantes desfeitas ou delitos.

noso agradecemento á Asociación de
Veciños de Chapela e tamén ao veciño
José Manuel Tizón Lago, polo gran
interese e preocupación que mostraron e
mostran pola situación delicada deste
areal de Chapela.

Podemos observar o dano que están a facer
as obras do recheo feito para a construción do
paseo. O deterioro da praia é alarmante,
apenas queda unha franxa de 10 metros
de area.

Foto de maio do 2014

Estado actual da praia: sen area e chea de pedras
É lamentable que o goberno deste Concello
non tome medidas con rapidez para poñer
solución a este ataque contra o noso entorno.

Dende esta Agrupación xa pedimos ao
Concello que se preocupe con celeridade
polos problemas da praia de Arealonga,
apoiando á Asociación de Veciños e a
Manuel Tizón, para que lle dean solución
de
maneira
urxente
á
desfeita
medioambiental contra o areal; que está
provocando que a praia perda gran parte
da súa area e estea contaminada polo
defectuoso saneamento nos dous ríos
que desembocan na praia, que xunto cos
vertidos da depuradora de Teis, seguen
contaminando as augas que bañan
Arealonga.

Transporte metropolitano: si, pero non así
Nun boletín anterior explicabamos que iamos
votar en contra do convenio do transporte metropolitano por diversos motivos. Daquela aínda non coñeciamos o informe de secretaría e intervención. Supoñemos que non se
nos entregou antes debido a que destapa todas as vergoñas e eivas deste convenio.
Ante estes informes, parécenos unha total
irresponsabilidade por parte do PP votar a
favor deste convenio. Irresponsabilidade da
que son cómplices o PSOE e BNG.
Tanto o PSOE coma o BNG tacharon de electoralista este convenio, recoñecendo que estaba cheo de eivas e imprecisións. Chegando a
dicir o voceiro do PSOE que era una auténtica
chapuza. O BNG afirmou que loitaría por melloralo; o que non explicou é que para poder melloralo, debería gobernar na Xunta, xa que esta
ten a maioría da representación no órgano destinado á regulación deste convenio.

- O convenio “subvención” non ten teito de
gasto e non estipula as cantidades a pagar
polo Concello de forma precisa. Asinarías unha
hipoteca, dun custe mínimo anual superior
50.000€, sen saber o que te vai supoñer o seu
pago?. Tendo ademais que afrontar o pago de
mantemento e promoción que non están valorados nin recollidos neste mínimo de 50.000€.

Este convenio non contempla o transporte
entre as parroquias, nin o tren de proximidade,
nin o transporte urbano en Vigo, non contempla a intermodalidade (tren, bicicleta ou futuro
tranvía), facendo unicamente unha vaga mención ao transporte marítimo.

- A fórmula escollida para a actualización do
custe do convenio non é legal.
- Non é competencia do Concello, senón
competencia da Área Metropolitana.

Por todo o anterior e polo informe dos técnicos do Concello, preguntámonos por que o
PSOE e BNG non votaron en contra e deixaron
que se aprobara este convenio. Pecan do
electoralismo do que acusan o PP. Parece
que teñen medo a, tal como afirmou un alcalde
do PP, se votaban en contra, explicarllo á cidadanía.
Deixámosvos cunha serie de puntos a destacar do informe dos técnicos e do convenio:
- Pagamos por anticipado sen saber o custe
real.

- A Deputación non aporta cantidade económica algunha, cando debería ser así. Estes
días puidemos ver como o Concello de Gondomar non aprobou o convenio, e agora a Deputación si que aporta unha cantidade de 20.000
euros para este concello.
- Ao non entrar Vigo (municipio de cabeceira) no convenio, subvencionamos
á veciñanza de Vigo sen que a veciñanza de Redondela poida beneficiarse das
subvencións existentes no transporte
urbano de Vigo.

- Se o Concello decide saír do convenio, tería que seguir mantendo as infraestruturas
instaladas.
- A xunta de Galiza, conxuntamente con 14
concellos da área metropolitana de Vigo, leva
a cabo unha SUBVENCIÓN ENCUBERTA
DE BILLETES. Sendo os únicos beneficiarios as empresas concesionarias de
transporte, sen que se contemple unha rebaixa na aportación dos concellos a pesar do
posible aumento do número de usuari@s.
En definitiva, un convenio chapuceiro e electoralista ao que os nosos compañeiros de oposición non se opuxeron.

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
www.facebook.com/AERedondela

Non me tires, pásame ou recíclame!!!
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