
 Hai agora un ano, a vontade de 450 persoas conseguiu que o BNG 
volvese formar parte da corporación municipal de Gondomar. Hoxe 
agradecemos novamente a representación outorgada: a acta da 
concelleira Manuela R. Pumar, que encabezaba a nosa candidatura. 
Unha acta que por decisión política do Alcalde, nun claro intento de 
ocultación das siglas e do traballo do BNG, foi privada do dereito a 
conformar Grupo Municipal propio e obrigada a facer parte do Grupo 
Mixto. Mais a pesar das cambadelas, o BNG está a cumprir o 
compromiso adquirido no propio día da constitución da Corporación: 
defender os dereitos e intereses xerais do conxunto da veciñanza e do 
pobo galego, e facer de Gondomar un concello participativo, 
comprometido coa nosa cultura, coa igualdade e coa xustiza social. 

 Neste ano transcorrido, a acción política do BNG deu prioridade á 
relación cos colectivos sociais e sectoriais, plasmada logo en acción 
social e institucional: ANPAS, comerciantes, entidades culturais, 
deportivas, veciñais, colectivos de traballadoras... De entre as moitas 
iniciativas, unha constitúe un claro exemplo do útil que é o BNG: coa 
nosa denuncia conseguimos que o alcalde e o goberno local se vise 
obrigado a modificar as bases do contrato do Servizo de Axuda no 
Fogar (SAF), actuación que supuxo para as traballadoras pasar a 
cobrar 6€ máis por hora, un chanzo no camiño da dignificación do 
traballo de coidados, tradicionalmente feminizado e precario.  

 Outro dos piares da nosa acción institucional está a ser a reclamación 
do dereito da veciñanza á participación na vida política municipal. Por 
iso solicitamos levar a pleno a aprobación definitiva do Regulamento 
de Participación Veciñal; mais no debate correspondente, o Alcalde 
deixou claro que prefire furtarlles esa posibilidade a veciñanza e 
colectivos. Ben o amosou cando na sesión que tratou o Plan de 
Transporte da Xunta, impediu que representantes da Asemblea 
Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar, presentes no pleno, 
puidesen dar lectura á súa petición de apoio para as alegacións e 
alternativas elaboradas. O BNG imos insistir na loita para facer 
efectivo o dereito á participación veciñal e seguiremos ofrecendo a 
nosa presenza na corporación municipal para dar voz as causas 
xustas. 

A forza dunha acta

do BNG en
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Unha maioría absoluta para a incompetencia

   Nas eleccións municipais de 2019 o PSOE acadou nove actas, o que 
lle supuxo a Francisco Ferreira a súa continuidade na alcaldía e a 
maioría absoluta para gobernar en solitario. En principio, unha 
posición favorábel para corrixir o desastre do anterior mandato 
municipal. Mais a pesar dos compromisos adquiridos durante a 
campaña electoral e na sesión de investidura, “humildade e man 
tendida ás demais forzas políticas para acadar acordos polo ben de 
Gondomar”, o alcalde está a usar esa maioría para proceder con 
soberbia e prepotencia, desprezando a oposición municipal e 
obstruíndo a participación de veciñanza, entidades e colectivos. Non 
esgrime argumentos, exhibe maioría absoluta.

 Considerando que o orzamento municipal é o instrumento esencial de 
planificación da xestión local, o que define o modelo político dun 
goberno, a incapacidade de Ferreira para sacar adiante un orzamento 
propio, igual que nos catro anos anteriores, amosa a súa 
incompetencia. O grupo municipal do PSOE conta agora con nove 
persoas na Corporación, das que cinco teñen dedicación exclusiva e 
unha máis, dedicación parcial; non precisa apoios para aprobar as 
contas nin sofre baixas de persoal funcionario que lle sirvan de 

escusa. Porén, estamos en 2020: a maioría absoluta do PSOE non é 
quen de aprobar un orzamento municipal e prorroga de novo o 
orzamento do PP do ano 2012. 

 E seguimos con moito Facebook e moita mediática do alcalde, saíndo 
sempre na foto, gabándose dunhas actuacións realizadas grazas aos 
investimentos doutras administracións, nomeadamente a 
Deputación, e centrándose en mellorar a imaxe do centro da vila 
mentres esquece as necesidades máis básicas das parroquias. No 
entanto, Gondomar segue con importantes carencias en servizos 
sociais; con problemas de aparcamento no centro da vila; sen un 
servizo de transporte municipal que mellore a mobilidade da 
veciñanza e permita a conexión entre as parroquias e a Vila; sen 
avanzar no saneamento integral do concello; sen resolver a fenda 
d ix i ta l  nas  parroquias ,  que ev idenciou unha s i tuación 
terceiromundista durante o tempo de confinamento e teletraballo...  e 
co mesmo orzamento.
 

 Como definir o goberno do Sr. Ferreira? Simplemente incompetencia.

Un goberno sen proxecto, sen planificación, a golpe de improvisación

Un ano de traballo por Gondomar

 Manuela Rodríguez Pumar, 

 Portavoz do BNG no Concello de Gondomar 



  A “crise do coronavirus” veu amosarnos, máis unha vez, a verdadeira faciana do 

sistema político e económico no que vivimos.  O goberno español PSOE-PODEMOS, 

decidiu aproveitar a crise sanitaria para centralizar, policializar e militarizar, cun 

obxectivo claro: fomentar na sociedade a idea da “unidade nacional española”, aducindo 

que as CCAA non serven para resolver problemas serios e evidenciando que a 

autonomía é outorgada por Madrid. E non o fan na procura de eficacia senón por razóns 

político-ideolóxicas.

 

 Unha presenza militar absurda e 

innecesaria nas rúas pero que branquea 

ao exército, con  actuacións da UME 

perfectamente asumíbeis por persoal 

civil, con menor custo económico. Roldas 

de prensa con uniformados, impensábeis 

en calquera outro Estado da nosa 

contorna... Como consecuencia, unha 

sociedade atemorizada pola epidemia, 

confusa polas mensaxes mediáticas e 

predisposta a aceptar calquera decisión 

que a saque do confinamento. 

  

 Diante da crise económica, volveremos verlle a cara á UE e os seus “créditos en 

condicións vantaxosas”, unha débeda que volveremos pagar a escote as clases 

populares. Xa están os partidos do goberno a preparar a súa folla de ruta: novos “pactos 

da Moncloa”, manter a política de “unidade nacional”, nada de reforma fiscal, asumir a 

necesidade de novos recortes e inviabilizar a protesta social. Unha política deseñada 

por un goberno da chamada esquerda española (PSOE, IU, Podemos) e que poderán 

subscribir PP, C's ou VOX.

  

 O goberno do estado prefire buscar apoios, diálogo e acordos coas forzas máis 

reaccionarias e recentralizadoras do hemiciclo, que sabe que nunca lle van discutir 

onde debe estar o mando, e coas que nunca vai ter diferenzas de criterio para reducir as 

xa poucas competencias que ten  Galiza. O problema non é que o PSOE-UP concorden 

ou non coas nosas propostas sociais, o problema é que non están dispostos a que esas 

ou outras propostas se desenvolvan dende Galiza, que sexamos os galegos e as 

galegas quen as levemos a cabo desde a nosa propia capacidade, desde o 

coñecemento da nosa realidade e desde as nosas institucións. 

  

 Do que se trata, en fin, é de utilizar a crise sanitaria e social para reafirmar as estruturas 

existentes, desde o centralismo español e madrileño até as empresas do IBEX e todos 

os resortes dese poder acumulado na corte ao redor da monarquía.

O coronavirus como escusa 

A educación nos tempos da pandemia 
  

  Co inicio do Estado de Alarma para frear a COVID19 e a supresión das aulas 

presenciais, a nefasta xestión gobernamental da Xunta deixou a comunidade 

educativa nunha situación complexa.

 

 O profesorado tivo que actuar contra o reloxo, adaptando materiais, 

metodoloxías e recursos propios. A docencia continuou telematicamente de 

xeito precario, sen instrucións claras da Consellaría de Educación e sen 

medidas pedagóxicas de consenso sobre a docencia e a avaliación, creando así 

un caldo de cultivo de desigualdades en moitas frontes

 

 Así mesmo, as traballadoras das aulas matinais, das aulas extracurriculares, 

coidadoras e persoal dos comedores e da limpeza (o sector máis precarizado e 

feminizado da comunidade educativa) tiveron que afrontar ou o ERTE ou o 

despedimento, ao estaren os centros de ensino pechados, pois xeralmente as 

empresas encargadas destas xestións foran previamente privatizadas. 

 Ademais, a Xunta xogou electoralmente cunha convocatoria de oposicións que 

desde un primeiro momento non tiña viabilidade sanitaria. O groso das persoas 

opositoras organizáronse a prol dun aprazamento semellante á meirande parte 

das comunidades do  estado.

 

 Esta situación tamén afecta gravemente á conciliación da vida familiar e 

laboral, sen medidas compensatorias de coidado das crianzas. As nais, pais ou 

titoras legais non son docentes e non poden exercer o traballo propio do 

profesorado, sobre todo nas primeiras etapas educativas. Finalmente, a fenda 

dixital galega colisiona co leve intento de normalización das ferramentas 

dixitais na escola, e a imposibilidade de acceso en moitos puntos da xeografía 

impide calquera intento de formación telemática. 

   

E, para rematar, a privatización da universidade pública

 Aproveitando a crise da COVID-19 e o confinamento da comunidade 

universitaria, a Xunta de Galiza publicou na segunda quincena de maio o 

“Programa de transformación á docencia innovadora no Sistema Universitario 

Galego”, un documento elaborado para a Consellaría de Educación por unha 

consultora privada e a FEUGA (Fundación Empresa-Universidade). Este 

documento pretende afondar no modelo educativo neoliberal cunha proposta 

revestida de innovación e modernización pero cuxo propósito real é 

desmantelar a universidade pública e favorecer os intereses da universidade 

privada á que a Xunta xa lle abriu a porta. O BNG rexeita rotundamente este 

ataque á universidade pública, que tivo un rexeitamento unánime por parte da 

comunidade universitaria, o que obrigou a Xunta a retirar temporalmente o 

borrador. Exiximos que se dote o ensino universitario público de Galiza dos 

recursos necesarios para adoptar as medidas de seguridade hixiénico-

sanitarias e protocolos que deberán implantar as universidades e facultades no 

vindeiro curso 2020/2021, así como que se revirta a política de recortes e asfixia 

económica das universidades que o PP aplicou nos últimos anos desde a 

Xunta.

Feixóo en campaña

  Co balbordo da COVID aboia na Galiza o colmo do cinismo, cun 

presidente galego, que desmontou a sanidade pública, que 

privatizou as residencias de maiores, que agocha as máscaras 

que reclama o persoal sanitario e que agasalla á súa amiga da 

Comunidade de Madrid os respiradores que precisan os nosos 

doentes, mentres bota a culpa de todos os males ao Goberno. 

Feixóo está ao seu, a súa campaña electoral non descansa.  
  
 Feixóo goberna como un sátrapa televisivo: dispón as súas 

intervencións en directo na RTVG até tres veces por semana, mais 

só compareceu en dúas ocasións no Parlamento ao longo de 

dous meses, amosando a súa prepotencia e desprezando as 

esixencias dos grupos políticos do parlamento galego. E impón as 

eleccións en xullo porque está absolutamente convencido que 

nas actuais circunstancias sociais e políticas pode obter unha 

vantaxe que non tería asegurada en condicións de “normalidade”. 

Vulgar vantaxismo político disfrazado con informes técnicos, 

fabricados a medida dos seus intereses.
  
 Feixóo convoca a votar con angustia social e nunha situación de 

democracia confinada. Ben faríamos en acudir ás urnas 

lembrando a realidade da súa xestión: o interminábel 

desmantelamento dos nosos sectores produtivos, o paro e a 

emigración, os recortes na sanidade ou na educación públicas, a 

privatización das residencias de vellas e vellos, a eucaliptización, 

os proxectos de megaminaría salvaxe ou o desapiadado ataque á 

nosa lingua e á nosa cultura. Ao longo dos once anos de goberno, 

negouse a reclamar unha soa das competencias recoñecidas no 

Estatuto, por máis que logo pretexte que case ningún problema 

pode solucionar por non ter competencias. El limitouse a 

encabezar unha Xunta que actúa como mero xestor das 

instrucións do PP madrileño. 
  
 Mais Feixóo segue en campaña. A través das canles de televisión 

e radio madrileñas, públicas e privadas, a poboación galega só 

recibe a existencia dos partidos estatais, e a RTVG é patrimonio 

exclusivo do Presidente da Xunta. Nos medios de comunicación 

madrileños non aparecemos nós, mais na RTVG tampouco: só 

está unha parte de nós, unha sociedade mutilada. Cómpre botar o 

PP de Feixóo fóra da Xunta, para termos uns medios públicos que 

mostren o que xa somos e o que queremos ser: un país moderno, 

diverso e creativo.



  Na sesión  do pasado sete de maio, a portavoz nacional Ana Pontón centrou a súa 

comparecencia no Parlamento en explicar as propostas do BNG para a Galiza post-COVID19, 

e volveu poñer sobre a mesa a urxencia de pactar un gran acordo para a reconstrución 

económica e social en tres claves: sanitaria, laboral e de coidados. “Propoñemos un gran 

acordo de país que permita rescatar as persoas desta crise en termos de saúde, traballo e benestar 

social. Aí debemos enfocar todos recursos dispoñíbeis, a garantir un sistema sanitario público que 

coide a saúde das persoas, a garantir un traballo ou unha renda pública de inserción laboral e non 

deixar a ninguén atrás, e a garantir o dereito das persoas maiores a unha vellez digna”.

 A líder do BNG avanzou os principios dese acordo de país a consensuar cos partidos 

políticos pero tamén cos axentes sociais: un sector público potente que actúe como motor 

de desenvolvemento económico e como distribuidor de renda; impulsar o tecido produtivo, 

en particular os sectores con máis potencial e fortalezas; aposta estratéxica pola I+D+i, 

porque a Galiza do século XXI non é posíbel sen ciencia e investigación; fortalecer os servizos 

públicos e enfrontar as consecuencias do cambio climático, porque non temos futuro se non 

preservamos o noso entorno e a biodiversidade.
 
 Para iso, pediu ao xefe do Executivo que deixe atrás a prepotencia que o leva a desprezar ao 

Parlamento. “Basta de confrontación estéril e de repetir fórmulas fracasadas e rutineiras, Galiza 

merece diálogo, consenso, colaboración e nada disto ofreceu ao longo destas semanas durísimas. 

Galiza non merece nin a súa propaganda nin o seu cinismo político”, replicou Pontón, que atribúe 

o empeño de Feixóo en “escapar” da Cámara ao seu pésimo balance na xestión da crise no 

sanitario, no económico e no social.

O BNG propón un acordo de país para a 

reconstrución económica e social de Galiza 

Gondomar: A democracia confinada

A fenda dixital en Gondomar       

  período de confinamento está poñendo en evidencia o   Este

abandono das parroquias de Gondomar no eido das 

telecom ontece con outros servizos unicacións, como xa ac

esenciais como a auga ou o saneamento. Moita veciñanza 

obrigada a teletraballar comprobou que a súa cativa conexión 

a Internet lles impedía desenvolver a súa actividade cun 

mínimo de calidade, igual que as crianzas e a mocidade, que 

han continuar cos seus estudos cuns recursos precarios. E xa 

non falamos de lecer, do acceso ás plataformas de TV ou das 

comunicacións por videochamada e multiconferencia. 
 
 A iniciativa “Unha axenda dixital para Europa”, dentro da 

Estratexia Europa 2020 da Unión Europea contou cun 

financiamento de 15.000 millóns de euros para que no 2020 

toda a cidadanía europea dispuxese de banda larga rápida 

(entre 30 e 100 Mbps). A día de hoxe Gondomar fica moi lonxe 

de cumprir esa directriz europea, en moitas zonas rurais do 

noso concello a conexión por ADSL non supera os 2 Mbps 

teóricos, moi lonxe dos 30 Mbps prometidos.
 
 Galiza é o penúltimo territorio do Estado español en 

implantación da banda larga. Aínda que Feixóo prometeu que 

en 2020 o 80% das galegas e galegos teriamos acceso a redes 

de máis de 100 Mbps, a realidade é moi diferente para 

Gondomar, malia pertencer a área metropolitana de Vigo, a 

cidade máis poboada de Galiza. A día de hoxe, xa hai zonas do 

territorio rural de Gondomar que teñen instalado o tendido 

aéreo de fibra, o que posibilitaría unha conexión simétrica a 

100 Mbps. O goberno municipal debería presionar a empresa 

Movistar, propietaria da rede, para que realice á maior 

brevidade a acometida nos domicilios onde isto sexa posíbel. 

Igualmente debería exixir da Xunta que faga valer ante o 

Estado español os dereitos das veciñas e veciños de 

Gondomar, pagadores dun servizo que non recibimos. 
  
 Diante da probabilidade de novos períodos de confinamento 

en que teñamos que recorrer de novo ao teletraballo e á 

teledocencia, seguirán o Concello e a Xunta a manter as 

parroquias de Gondomar illadas e discriminadas? 

  Dende o comezo da crise da COVID-19, o BNG de Gondomar ten elaborado 

propostas solventes e manifestado a súa vontade de colaboración responsábel 

co goberno municipal, presentando por rexistro numerosas iniciativas 

encamiñadas tanto a mellorar a xestión sanitaria máis urxente, coma a paliar os 

efectos socioeconómicos da pandemia sobre a poboación de Gondomar: 

-Medidas sociais, como axudas de emerxencia ás familias para afrontar as 

necesidades dos e das menores, e das familias desfavorecidas e afectadas 

polo impacto da situación socioeconómica. 

-Medidas para garantir o dereito á saúde, realizando tests da COVID-19 a todo o 

funcionariado municipal antes da súa reincorporación ao traballo presencial, e 

moi especialmente ao persoal das empresas concesionarias de servizos 

municipais, a comezar polo do Servizo de Axuda no Fogar. 

-Medidas para encamiñar a recuperación socioeconómica, como a  elaboración 

dun plan de aprazamento, fraccionamento ou condonación dos impostos, 

recibos e taxas; ou a posta en marcha dun plan de reactivación económica 

naquelas cuestións de competencia municipal, que complementasen as 

medidas adoptadas por outras administracións. 

-Medidas de apoio ao sector cultural, como a convocatoria inmediata das 

subvencións de cultura para 2020; a sinatura dos convenios das subvencións 

nominativas a entidades culturais; o respaldo institucional e económico a 

aqueles eventos culturais que cada ano se desenvolven no noso Concello. 

  

 Para coñecerdes en detalle este conxunto de iniciativas convidámosvos a 

visitar a nosa páxina web e redes sociais. 

 Mais infelizmente, e malia a insistencia do BNG, o alcalde Francisco Ferreira 

negouse reiteradamente a convocar un pleno onde dar conta do realizado polo 

goberno municipal nestes meses e, o que é máis importante, onde escoitar as 

propostas do resto de grupos da corporación municipal para minorar os efectos 

da crise no noso Concello. Por esa razón o BNG de Gondomar ten presentada 

unha queixa diante da Valedora do Pobo, acusando ao alcalde de conculcar os 

dereitos da veciñanza, e solicitando desa institución urxir ao Sr. Ferreira a 

convocar á maior brevidade un pleno onde informar á corporación, debater e 

aprobar as medidas precisas para enfrontar as consecuencias desta crise. 

  

En Gondomar, canda a veciñanza, a propia democracia está confinada  cando o 

alcalde non dá conta das súas actuacións polas canles institucionais. Como 

acostuma, eríxese en protagonista de todas as actuacións municipais a través 

do seu Facebook persoal, nun exercicio de burda propaganda  que non está á 

altura do cargo que ostenta. Temos que exixir, polo ben do noso Concello, que o 

alcalde abandone a súa arrogancia e ansia de protagonismo, máis propias de 

tempos predemocráticos, e acepte que saír desta situación requirirá atender 

tamén as achegas do resto de organizacións que conforman a corporación 

municipal, en lexítima representación da veciñanza de Gondomar.

 Ana Pontón no Parlamento Galego 



Entrevista a Ana Pontón, 

candidata a presidencia da Xunta de Galiza

Bloque Nacionalista Galego - Gondomar
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Como enfronta o BNG as eleccións do 12 de xullo? 

   Pois con máis forza e máis convencemento aínda que no mes de 
marzo pola necesidade de poñer en marcha un cambio político desde 
nós, para construír a Galiza pos-COVID19. A nova Galiza ten que ser 
unha Galiza viva, xusta, forte e con futuro, e pode selo se poñemos en 
marcha as políticas axeitadas. Nestas eleccións hai unha escolla 
clara: ou catro anos máis de decadencia, recortes sociais e submisión 
a Madrid ou poñer en marcha un cambio galego.

Vai ser unha campaña electoral diferente e difícil. 

   Si, vaino ser. Foi irresponsábel convocar eleccións sen que se dean 
todas as garantías sanitarias e democráticas. Feijóo sabe que non se 
dan, mais convócaas igualmente por interese e cálculo electoral. Leva 
tres meses de campaña electoral na TVG, facendo un uso partidista e 
carroñeiro dela. No BNG imos estar á altura, imos facer unha campaña 
segura e responsábel, e centrada nunha idea: a reactivación 
económica e social de Galiza. Esa vai ser a nosa prioridade: a 
economía, o emprego e a cohesión social. 

A proposta do BNG céntrase na idea do "cambio galego".

   Iso é. Poñer en marcha un cambio profundo de políticas. Un cambio 
solvente, sólido, porque a xente necesita confianza e seguridade neste 
escenario. Un cambio social, porque hai que poñer a vida das persoas 
no centro das políticas. E todo iso dentro dun cambio galego, dunha 
Galiza máis forte e que se faga valer. Galiza vai saír adiante, mais para 
iso fai falta un goberno galego con sangue nas veas, que lidere e actúe 
como tal. Como presidenta, o primeiro que farei será convocar a todos 
os axentes económicos, sociais e políticos para un grande acordo de 
país para sacar adiante Galiza. E para isto precisamos do respaldo da 
cidadanía galega.

 Camas inexistentes en hospitais de campaña

  Nestes once anos, a administración Feixóo deixa un sistema público 

de saúde con menos profesionais, menos medios, e menos camas,  

con recortes que acadaron os dous mil millóns de euros só en atención 

primaria, deixando o servizo baixo mínimos. O BNG reclama un plan 

urxente de reforzo da atención primaria con 200 millóns de euros 

adicionais, máxime cando se está esixindo a este persoal ser clave na 

loita contra a pandemia. 

Mercantilizar o dereito a unha vellez digna

  No ámbito dos servizos socias, as residencias de persoas maiores 

son a cara máis dramática do fracaso de Xunta do PP na xestión desta 

crise. Que pasou para que case a metade das mortes por coronavirus 

se concentre neste colectivo? Pois que se están a incumprir as 

condicións dos contratos de xestión, así como no número de 

profesionais ou de ocupantes das residencias.  E as reclamacións das 

familiares por estas carencias ou non obtiveron unha resposta 

axeitada  da inspección, ou a Xunta deu por boas as explicacións que 

recibiu das empresas, sen tomar en consideración as denuncias.

 Na franxa entre 70 e 85 anos hai 384.000 persoas. Só 20.000 están 

nunha residencia, pero suman o 45% de mortes pola pandemia, o que a 

xuízo do BNG responde ao feito da case total privatización da atención 

ás persoas maiores. Das 223 residencias só 24 son de xestión pública 

e á vista están as consecuencias de querer facer negocio co dereito 

básico a ter unha vellez digna. Neste contexto, o BNG insiste na 

intervención de todos os centros con foco de contaxio e propón 

reformular o actual modelo de asistencia ás persoas maiores, clave 

nun país cunha poboación moi envellecida.

Falta de axudas aos colectivos afectados

 Tampouco no económico presenta Feixóo un bo balance, sendo 

especialmente salientábel a falta de axudas da Xunta ao colectivo das 

210.000 persoas autónomas, axudas que xa teñen outros territorios, e 

a ausencia de medidas concretas para as 225.000 persoas afectadas 

por un ERTE ou para paliar a caída de ingresos nas familias.

  Non abonda con facer de avalista bancario ou aprazar o pago de taxas 

que apenas repercuten nas economías particulares. Cómpre 

reformular os orzamentos de 2020, deseñados para un escenario que 

xa non existe. Son dez mil millóns de euros que deben ser reorientados 

para enfrontar as consecuencias da crise.

Ana Pontón: "Unha nova Galiza é unha Galiza viva, 

xusta e forte, que cree e ofreza futuro"

A xestión galega da crise sanitaria


