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AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA 

AER volverá presentarse ás vindeiras eleccións municipais 
se acada o necesario apoio previo da veciñanza 

AER decidiu en Asemblea volver a presentarse ás eleccións municipais por terceira vez. 
 

O seguinte paso será recoller as 500 sinaturas que marca a lexislación que, como mínimo, 

debe acadar unha agrupación de electores para poder presentarse ás eleccións de Redondela. 
 
  A Agrupación de Electores de Redondela, reunida en Asemblea Xeral, decidiu que AER se presentará por 

terceira vez ás eleccións municipais o próximo mes de maio. Para que iso sexa posible, AER necesita 

previamente recoller, como mínimo, cincocentas sinaturas de veciños e veciñas de Redondela con dereito 

a voto. Esta é a diferencia máis grande entre AER e os partidos políticos convencionais. AER, como 

agrupación de electores que é, por lei necesita previamente acadar un respaldo da veciñanza para 

sequera presentarse ás eleccións. AER declárase disposta a presentarse, pero só o poderá facer “se vós 

queredes”. E presentarase coa mesma filosofía: 
 

*Coherencia. AER cumprirá a palabra que dea na campaña electoral. Lembremos que a primeira vez 

que se presentou, no 2011, AER comprometeuse a non apoiar a ningún candidato á Alcaldía: así se fixo. 

Na campaña de 2015 para as eleccións municipais do mandato que está a piques de rematar, AER 

prometeu que non entraría no goberno con ningunha outra forza política: así se fixo. A postura política 

que AER decida para as próximas eleccións tamén se cumprirá. 
 

*Rotación de concelleiros/as. En AER non hai ovellas nin hai pastores. AER defende a 

horizontalidade na súa organización. A pesar de que, por lei, ten que presentar unha lista numerada, en 

AER non existe a xerarquía: todos os seus membros teñen a mesma voz e o mesmo voto. Por este 

motivo, na medida do posible, AER tentará renovar á metade de mandato a todos os candidatos/as que 

puidesen resultar elixidos nas próximas eleccións municipais. 
 

*Organización asemblearia. AER funciona cunha verdadeira organización asemblearia, onde as 

decisións se toman por votación e de xeito mancomunado. Este tipo de estrutura ten algunha eiva (a 

velocidade na toma de decisións non sempre é a máis axeitada) pero ten a enorme vantaxe de que que se 

trata dun modelo de organización absolutamente democrático onde todos e todas temos auténtica 

capacidade para decidir, auténtica capacidade para influír: en definitiva, auténtica capacidade para facer 

política.  



Máis de 200 persoas asisten ao Castañazo 

reivindicativo a prol de protexer o litoral de Rande  

 
  O pasado sábado dezasete de novembro do 

2018, máis de 200 persoas asistiron ao 

“Castañazo” organizado pola Agrupación de 

Electores de Redondela (AER) na contorna do 

litoral de Rande. Esta iniciativa serviu para 

esixir que a Autoridade Portuaria de Vigo arqui-

ve o proxecto que está desenvolvendo para 

habilitar na explanada de Duchess unha base 

loxística e de reparación de colectores baleiros. 

Este proxecto é nefasto para os intereses da 

veciñanza en particular e en xeral para o con-

cello de Redondela. Trataríase dunha infraes-

trutura que non aportaría ningún valor econó-

mico á zona e, por contra, multitude de prexuí-

zos medioambientais e de seguridade polo 

tráfico de camións que xeraría esa terminal. 
 
  O Presidente da Autoridade Portuaria, 

coa pasividade do Alcalde de Redondela, 

quere converter o litoral de Rande nun 

vertedoiro de lixo industrial. O proxecto 

que prepara está pensado para almacenar, e 

mesmo reparar, colectores baleiros; auténticos 

lixos metálicos que se acumularían na zona co 

impacto medioambiental correspondente. 

 
  Este proxecto inclúe, asemade, a demolición 

do cargadoiro de Coto Wagner, o que suporía 

directamente atentar contra un valiosísimo 

lugar recoñecido pola Xunta como patrimonio 

industrial e cultural. 
 
  AER non só rexeita o proxecto da Autoridade 

Portuaria, senón que propón un uso diame-

tralmente oposto. Durante a celebración do 

Xeocaching (xogo de busca de tesouros me-

diante tecnoloxía GPS), os asistentes puideron 

percorrer dun xeito lúdico os lugares mais em-

blemáticos da zona como o Castelo de Rande, 

o cargadoiro de mineral, o cargadoiro de Coto 

Wagner ou o Centro de Interpretación de Mei-

rande. 

  AER considera que todos eses recursos etno-

gráficos, arqueolóxicos, patrimoniais e culturais 

que ten a zona, e mesmo a indiscutible riqueza 

natural que posúe o enclave, deben ser postos 

en valor. A Agrupación considera que o litoral 

de Rande ten un potencial polo que propón o 

desenvolvemento dunha área de lecer partindo 

do existente museo de Meirande e engadindo 

novas infraestruturas culturais e deportivas. 

A xornada contou cun xeocaching que serviu para que os asistentes, de forma 

lúdica, desfrutaran percorrendo os lugares mais emblemáticos da zona. 
 
Durante o posterior magosto deuse lectura a un manifesto esixindo o arquivo 

do proxecto de almacén de vellos colectores na explanada de Duchess. 
 
AER propón que na zona se cree un gran espazo de lecer, partindo do existente 

museo Meirande e incorporando novas infraestruturas deportivas e culturais. 



AER denuncia que a reforma da Alameda de Castelao 
non cumpre coa normativa de accesibilidade 

As novas ramplas que conectan espazos a diferente nivel non son lisas, teñen 

resaltes e, ademais, carecen de  varandas. 
 

A obra realizada aínda creou novas barreiras arquitectónicas. 
 

AER solicita que se arranxen as deficiencias e insta a que cada obra futura respecte 

de principio a fin a accesibilidade. 

  A lexislación estatal sobre accesibilidade establece 

que “La pavimentación de los itinerarios peatonales 
dará como resultado una superficie continua y sin 
resaltes, que permita la cómoda circulación de 
todas las personas. El pavimento tendrá una resis-
tencia al deslizamiento que reduzca el riesgo de los 
resbalamientos. Se evitarán elementos sueltos o 
disgregados que pueden dificultar el paso.” Na 

“Imaxe 1” vese unha das novas ramplas construída 

cun pavimento que non é liso e que tampouco 

carece de resaltes. O Código de Accesibilidade 

editado pola Xunta de Galicia é o documento en 

vigor que recolle os aspectos técnicos da normativa 

galega para a supresión de barreiras nos espazos 

urbanos. Nese Código sinálase tamén que os pavi-

mentos destas ramplas teñen que ser “...duros, 
antiesvarantes e sen relevos”. Esta normativa auto-

nómica completa á estatal e sinala, ademais, que é 

obrigatorio o uso de varandas nestes espazos. 

Estamos ante outro incumprimento como se ve na 

imaxe. 

  Ademais, “las rejillas, registros y demás elementos 
de infraestructuras existentes en la vía pública 
estarán enrasados o fuera del espacio libre de paso 
de los itinerarios peatonales. Además, en el caso de 
rejillas y sumideros, su diseño posibilitará sin pro-
blema el paso de sillas de ruedas y sillas de bebés, 
y evitará la entrada de bastones, muletas, o taco-
nes de zapato”.  
 

  Na “Imaxe 2” vese que a última reforma non se 

aproveitou para eliminar un espazo que volve a 

incumprir a normativa estatal e autonómica de 

accesibilidade. Asemade, reflicte a falta de sensi-

bilidade do Goberno local. Trátase dunha obra 

cun custo de preto de 150.000 euros e que tardou 

máis de 6 meses en rematarse, pero dende o go-

berno de Bas non foron quen de adecuar ese espa-

zo para favorecer o acceso ás persoas con mobili-

dade reducida. 

  A imaxe 3 é o colofón ao desinterese da adminis-

tración Bas por favorecer a accesibilidade. A cons-

trución dese bordo que se ve na fotografía impide o 

acceso á fonte que está na Alameda a calquera 

persoa en cadeira de rodas. 

  AER solicita que se reconstrúan as novas ramplas 

utilizando lousas de pedra en lugar de lastros, que 

se insiran as preceptivas varandas, e que se elimine 

a barreira construída arredor da fonte. Asemade, 

dende AER ínstase a que, cada vez que se faga 

unha  obra, se respecten de principio a fin a accesi-

bilidade presente e futura. 

Imaxe 1: Rampla construída na última reforma da Alameda 

Imaxe 2: espazo diante do edificio do Concello  

Imaxe 3: A fonte inaccesible  



 

Síguenos en facebook.com/AERedondela 
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O pleno municipal aproba por unanimidade as propostas de AER 
para a prevención e defensa local contra incendios forestais 

  A Agrupación de Electores de Redondela 

(AER) presentou a debate un conxunto de 

propostas no pleno do pasado xoves 17 de 

xaneiro para que dende o goberno local se 

adopten unha serie de medidas de índole local 

para a defensa e prevención de incendios fo-

restais.  
 
  As medidas postas enriba da mesa pasarían 

por mellorar as condicións, medios e coñece-

mento no que se refire á problemática dos 

incendios forestais de cara a estar ben prepa-

rados como concello de cara a cando se volva 

dar un novo episodio. Así pois aprobouse exe-

cutar as seguintes propostas: 
 

1) Mellora das dotacións do servicio de 

emerxencias para a extinción de incen-

dios. Xestionar para acadar axudas e recursos 

para a adquisición de máis medios, en base ás 

necesidades materiais dos servizos de emer-

xencias de Redondela. 
 

2) Dotación de batelumes e mochilas de 

auga ás comunidades de montes. Dotar de 

material básico de extinción de incendios ás 

comunidades de montes en cada parroquia, de 

cara a que cando teñan unha urxencia poidan 

contar cuns mínimos recursos para unha auto-

defensa inicial nas súas propiedades no caso 

de incendio. 
 

3) Creación de rede de hidrantes en 

puntos claves das parroquias de cara a que os 

servizos de extinción teñan, en condicións de 

extrema urxencia, puntos de carga rápidos e 

cómodos. Esta rede apoiarase tanto na rede 

pública de subministro de auga como na rede 

propia das Comunidades de Augas parroquiais, 

contando con apoio da administración local.  
 

4) Apoio á creación de franxas verdes 

nos montes, especialmente nos montes veci-

ñais de cara a establecer as primeiras barreiras 

de seguridade no caso dun incendio forestal e 

que poidan servir de zona de ataque e conten-

ción do lume moito antes de que cheguen as 

zonas habitadas. Poderíanse contemplar conve-

nios de xestións destas zonas de cara a que o 

Concello poida realizar accións específicas de 

xestións da biomasa, repoboación con frondo-

sas caducifolias ou creación de sistemas sil-

vopastorais. Poderíanse canalizar axudas espe-

cíficas a través da administración para a mello-

ra destas zonas e mesmo enfocar os plans de 

emprego para actuar nestas zonas. Tamén 

cabería a posibilidade de establecer liñas de 

axudas con entidades que custodien o territorio 

e actúen neste senso. 
 

5) Educación ambiental/forestal me-

diante a realización de xeito periódico de ac-

cións formativas nas diferentes parroquias 

sobre temática relacionada co eido forestal e a 

defensa e prevención de incendios forestais: 
 
- Medidas de autodefensa e prevención de 

incendios forestais de zonas habitadas. 

- Planificación e ordenación forestal de cara 

a minimizar o risco de incendio forestal. 

- Certificación forestal como medio de posta 

en valor da xestión do monte. 

- Usos alternativos do monte de cara á mul-

tifuncionalidade. 
 

  AER considera para que estas medidas sexan 

exitosas, deberían implantarse coa colabora-

ción, aportacións e compromiso dos diversos 

actores implicados, xa sexan os servizos de 

emerxencia locais, as comunidades de montes 

e outras entidades de custodia do territorio, as 

comunidade de augas, etc. 


