BOLETÍN Nº33
21 SETEMBRO
2015

INFORMA

AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA

A veciñanza de Chapela rebélase mentres
sofre as obras da ampliación da AP-9
* A pesares das ameazas de Audasa, a veciñanza paraliza as obras ata que se
cumpran os compromisos e lles faciliten a documentación pedida.
* A corporación únese aos veciños e solicita, nun pleno extraordinario celebrado
en Chapela, que se paralicen as obras mentres Fomento non cumpra o acordado
nas reunións cos afectados.
* O PP e PSOE de Redondela fan un “paripé” e opóñense para a galería mentres
Pepe Blanco, Ana Pastor e os seus partidos deciden esnaquizar o noso concello.
* A Agrupación de Electores de Redondela considera que esta ampliación é un
despropósito, e que se están pisando os dereitos dos veciños e veciñas.
Convidamos aos concelleiros e concelleiras do PSOE e do PP a abandonar os seus
partidos e demostrar de que parte están.
* Sen consulta previa en asemblea, a directiva da Asociación de Afectados oponse
a que outras asociacións de Trasmañó e Chapela poidan participar na comisión de
seguimento. E ao igual que o PP, tampouco queren que os grupos da oposición
participen das reunións con Fomento e Audasa. Afectados somos todos!
* AER demanda que o Concello exerza as súas competencias e empregue as súas
armas para poñer atrancos nas obras e facer presión, sen necesidade de que os
veciños se expoñan a ser multados. O goberno local volve chegar tarde e actúa
polas presións, en vez de poñerse ao fronte das reivindicacións da veciñanza.

Fracaso das xestións do goberno local do PP nas
obras da ampliación da AP-9
Nin coa primeira pedra en Rande, nin cos canapés de Soutomaior
Dende principios deste ano, e sobre todo na
precampaña electoral, o goberno local de Redondela fixo alarde das xestións realizadas polo alcalde ante os problemas que viña traendo a ampliación da autoestrada AP-9. Unha marea de
fotiños do alcalde en diversas xuntanzas
con Fomento e Audasa encheron as seccións comarcais da prensa. P arecía que
todo ía vento en popa e a toda vela, incluso o PP
sentíase merecedor da maioría absoluta para
gobernar Redondela. Despois das eleccións, esas
xestións e xuntanzas coas elites do asfalto desapareceron por arte de maxia, e deron comezo as
obras no tramo urbano de Rande e Chapela a
principios do verán. Obras que, aos poucos días
de comezar, xa empezaron a dar problemas, e a
mediados de xullo produciuse a primeira paralización das obras por parte da veciñanza,
debido á aparición de fendas nas casas e á falta
de reposición dos servizos públicos. Tras estes
acontecementos, vimos que a xuntanza en febreiro das “primeiras pedras” coa Ministra na
inauguración en Rande, resultou ser un fracaso.
Por mor da tensión que había na parroquia de
Chapela, AER solicitou a comparecencia do alcalde no pleno ordinario de xullo para dar conta do
que estaba pasando coas obras da ap-9:

“Para cando Señor Bas? Para cando se trasladará o Colexio Igrexa? Para cando a veciñanza afectada polas expropiacións poderá durmir tranquila? Para cando estará claro como afecta a Lei de
Estradas aos bens do Concello e particulares?
Para cando saberemos dun proxecto serio para a
recuperación do Castelo de Rande, antes de que
estas obras o borren do mapa? Para cando se
solicitará un estudo de afección aos bancos pesqueiros e marisqueiros? Para cando estará definida a nova ubicación do transformador do torreiro? Para cando estará clara a modificación da
ponte de Trasmañó, a situación de camiños e a
reposición de servizos? Para cando, para cando?”
As explicacións dadas non foron satisfactorias
para esta agrupación, pois quedaron
nun
“fixemos” e nun “imos facer”.
Mentres un tramo das obras na zona de Pasán
estaba parado pola veciñanza, entraba o mes de
agosto, e volvéronse producir agresións por parte
de Audasa a vías sen proxecto de reposición de
servizos públicos, como o C.E.I.P. Igrexa, que
aínda non está claro o seu traslado. Unha vez
máis foi a veciñanza, quen poñéndose diante das
máquinas, paraliza as pretensións de Audasa.

Solicitado pola Asociación AP-9, o goberno local
baixo a presión veciñal, convoca un pleno extraordinario a finais de agosto, onde asistimos a un
“e ti máis” continuo entre o PP e o PSOE, botándolle a culpa os uns aos outros pola decisión de
aprobar esta obra polos seus partidos dende
Madrid. Nese pleno o concelleiro de AER deixou
os seguintes argumentos a parte de outros:

“E estamos aquí no día de hoxe porque as persoas afectadas por esta ampliación son condenadas
á incerteza e á indefensión . Persoas que parece
que cometeron un delito por ter un terreo ou una
vivenda lindando coa AP-9. Persoas que para
Audasa e o ministerio de Fomento tan só son un
numero de parcela no Boletín Oficial do Estado.”
“Para que a ministra reciba aos afectados fai
falla falar en clave Redondela como din vostedes
os do PP. Pois este fin de semana en Soutomaior
menos canapés e mais clave Redondela, vaian
vostedes levarlle a mensaxe deste pleno á ministra e ao señor Rajoy. Vostedes gobernan señoras
e señores. E neste caso é todo azul, gobernan no
Estado, gobernan na Xunta e gobernan, de momento, este Concello. Polo que se a ministra non
aparece a responsabilidade é toda súa...”
Pois si, ao final chegaron os canapés na festa
do PP en Soutomaior e tamén chegaron as fotiños na prensa coa ministra anunciando que todo
iría mellor para a veciñanza de Redondela. O
goberno local asegurou que a ministra comprometeuse a que se atenderían as demandas dos
afectados. Pois días despois, veciños de Chapela
recibiron ameazas por burofax: Audasa ameazando con pedir danos e prexuízos aos veciños pola
paralización das obras. As familias expropiadas
tamén recibiron cartas do ministerio de Fomento,
que en vez de ser para arranxar o problema, son
para todo o contrario. Polo que podemos afirmar
que os canapés de Soutomaior foron outro
fracaso das xestións do goberno local do
PP de Redondela.

Santos Héctor, secretario provincial do PSOE, non
comparece ao acto de conciliación solicitado por AER
Foi condenado a pagar as costas xudiciais
A consecuencia das declaracións realizadas polo
Secretario Provincial do PSOE o 11/06/2015, nas
que aseguraba “ter sospeitas moi fundadas de
que os membros de AER recibiran favores laborais do Alcalde de Redondela e da Deputación”, a
Agrupación de Electores de Redondela acudiu ao Xulgado para denunciar a falsidade
de ditas acusacións.
Como primeiro paso, celebrouse o acto de conciliación ante o Xulgado de Primeira Instancia nº
3 de Pontevedra, na data do 15 de xullo de
2.015, acto ao que non asistiu o Secretario
Provincial do PSOE, D. Santos Héctor, a
pesar de estar citado.

O feito de que o Secretario Provincial do PSOE
non fixera acto de presenza no acto de conciliación celebrada no Xulgado, dá a entender que as
manifestacións realizadas na data do 11/06/2015
eran totalmente falsas cuxa única finalidade era
desacreditar aos membros da Agrupación de
Electores, e obter rédito político.
Ante as graves acusacións realizadas, nestes
momentos estase avaliando a posibilidade de
interpoñer a querela criminal por un presunto
delito de calumnias e inxurias.
Dende AER pedimos ao PSOE de Redondela que se desmarque das declaracións de
Santos Héctor.

AER defende un servizo de emerxencias público,
eficaz e de calidade para Redondela
A Agrupación de Electores de Redondela demanda un servizo de emerxencias tal e como
merece o noso concello, e tal como obriga a Lei
Reguladora de Bases de Réxime local do ano 85.
Javier Bas leva 5 anos incumprindo unha
das súas principais promesas electorais.
Actualmente en Redondela seguimos con 1
Grumir (1 persoa por quenda) para atender as
incidencias e emerxencias xurdidas, cubríndose a
atención inmediata nas horas do día; e o resto
queda á pericia dos nosos policías locais, os cales
asumen funcións de bombeiro. Función que non
lles compete pero que asumiron a madrugada do
xoves 27 de agosto na rúa Ernestina Otero, onde
viven un home e o seu fillo, e onde tiveron que
apagar un incendio nunha habitación; porque o
112 non chama aos bombeiros de Vigo que

están a 10 km (menos de 10 minutos) e
obriga por orde do PP galego a chamar ao
servizo privatizado de bombeiros de Porriño, a 20km (20 m inutos).
Vendo isto, non queda ningunha dúbida das
intencións que terá o Partido Popular coa Área
Metropolitana e cos seus servizos públicos. As
políticas do PP consisten en facer das emerxencias un negocio, xogando coa seguridade e coas
vidas das persoas.
Dende AER esperamos que, na vindeira reunión
que a Xunta de Galiza terá cos alcaldes da Área
Metropolitana de Vigo, Javier Bas demande a
creación dun convenio para que Redondela dispoña dun servizo de emerxencias público e eficaz, tentando así solucionar uns dos problemas
urxentes do noso concello.

AER preguntou polas obras da Esfarrapada
Despois de consultar o expediente da obra e de
comprobar in situ as numerosas deficiencias denunciadas pola veciñanza, preguntamos ao goberno local se vai recibir a obra ou reclamar algo
á empresa construtora. Contestaron que xa trasladaron as queixas e propostas dos veciños e que
están á espera duns informes solicitados aos
técnicos do Concello, antes de recibir a obra.
Dende AER solicitamos por rexistro que
non se reciban as obras mentres non se
axusten ao proxecto; por ex em plo as caídas cara o centro da rúa.

Aprobadas varias iniciativas veciñais levadas por
AER ao pleno do Concello
Redondela contará con dous tramos de
praia para as mascotas, un en Cesantes,
entre o “asteleiro” e o peirao, e outro en Chapela, na Cardona; despois de aprobarse unha moción de AER no pleno de xullo. Costas xa deu
permiso para a praia de Cesantes pero a de Chapela está pendente de permiso de Portos. Dependerá do civismo dos donos que esta
iniciativa teña continuidade.

onde quede ben claro que é un carril e non un
aparcamento para camións.
2) Con respecto á Baixada á Estación:
- Iniciar os tramites necesarios para a prohibición da circulación de camións de alta tonelaxe
no tramo situado entre a nave de Toucedo ata a
entrada desta rúa dende a estación; establecendo esta prohibición en canto estea rematada a
rotonda da N-552.
- Reclamar a Fenosa a substitución do poste
danado pola colisión dun camión.
Salientar que existe, dende maio deste ano, un
proxecto para mellorar a rodadura, saneamento
e pluviais para a Baixada a Estación, cun orzamento de 172.000€; que se levará a cabo cando
acaben as obras da rotonda do Mercadona, na N552. Así o afirmou a voceira do PP no pleno e
esperemos que, así como estea rematada a rotonda, inicien estas obras e a prohibición da circulación dos camións. Estaremos atentos.

Por outra banda, aprobouse unha moción sobre
seguridade viaria na zona da estación da
Portela. Esta m oción foi presentada por
AER en nome da veciñanza da zona e foi aprobada por unanimidade. Iso si, o PP e o anterior
bipartito non nos aforraron o clásico debate de "e

ti máis".

Estes son os acordos que se aprobaron:
1) Con respecto á Avenida da Estación:
- Solicitar ante as administracións correspondentes a construción de beirarrúas, a colocación
duns gardarraís no inicio da mesma, a limitación
de velocidade a 30Km/h e o pintado da avenida

PP e PSOE volven aprobar como festivos locais para o
2016 o Xoves da Coca e o Luns do Cristo
AER volveu defender o Martes de Entroido en
vez do Luns do Cristo, proposta á que tamén se
sumaron BNG e a concelleira non adscrita
(Raquel Quintáns). Ademais, entendemos que un
dos festivos non debería ser relixioso. Pero sobre
todo, lamentamos que o feito de ter que traballar o Martes de Entroido impida a moitos
veciños e veciñas poder desfrutar desa
festa tan popular en Redondela coa familia
e cos amigos.

Síguenos en

Foi esperpéntico ver á voceira do PP tentar
vincular o entroido ao catolicismo, tentar comparar hoxe en día a repercusión en Redondela
dunha celebración e da outra e tentar comparar
a cantidade de xente que participa no Entroido
coa que participa no Cristo.
Case igual de esperpéntico foi ver que un argumento do PSOE é que “así temos sempre unha
ponte en Redondela”.

facebook.com/AERedondela

Correo electrónico: info@aeredondela.com
Correo postal: Paseo da Xunqueira, 33-1º

twitter.com/AER_Redondela

www.aeredondela.com
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