
O CONCELLO COMPROMÉTESE A 

REVALORIZAR AS TELLEIRAS DE CESANTES 

Aprobouse por unanimidade a moción presentada por AER 
para que o Concello cree un inventario de elementos para 
protexer no que contemple as telleiras (co fin de que apareza no 
futuro PXOM), solicite a Costas de Galiza o deslinde da zona para 
argallar un sendeiro que chegue ás telleiras e acordar cos veciños 
a limpeza e acondicionamento do complexo industrial das 
telleiras para que non volva ocorrer o abandono no que se atopa 
na actualidade. O PP informou que xa iniciaron os trámites dende 
o Concelo para o deslinde. A foto da esquerda corresponde a 
unha das telleiras limpadas no 2007 polo Obradoiro de 
Estudos Locais Fernando Monroy. 
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O PLENO DE REDONDELA ACORDA RECUPERAR 
E POÑER EN VALOR OS NOSOS RÍOS 

Os votos en contra do PP impediron a aprobación dunha moción de AER 
para que o Concello facilite a todos os grupos políticos a 
información sobre os acordos plenarios en canto a teña: rexistros 
de saída, xestións realizadas e información recibida das 
administracións instadas. O voceiro do PP, Alberto Pazos, argumentou 
que as medidas implicarían cargar con máis traballo a uns funcionarios 
municipais xa saturados. Tamén aproveitou para arremeter contra PSOE e 
BNG porque lle negaron ver expedientes nos últimos anos. O BNG, que en 
un principio dixo que apoiaría a moción, presumindo de transparencia, pediu despois que quedase sobre a mesa 
para falar máis a fondo. O PSOE dixo nas dúas intervencións que estaba a favor da moción, pero 
sorprendentemente, na votación abstívose, sen explicar o cambio de sentido no voto. AER manifestou 
que hai rexistros que levan meses sen contestar e que non supón moito traballo empregar internet para reenviar 
correos. O alcalde dixo ao final da votación que poden reunirse voceiros e funcionarios nos vindeiros días para tratar 
de buscar unha solución sen aumentar a carga de traballo dos empregados municipais. 

Ante o permanente deterioro das canles dos nosos ríos, a Agrupación 
de Electores de Redondela presentou unha moción para tentar 
arranxar os problemas que sofren pola ocupación das ribeiras e 
polos vertidos contaminantes. A moción foi aprobada por 
unanimidade, acordándose proceder á identificación dos puntos de 
vertidos e a súa orixe, facer os trámites para o establecemento da 
zona de servidume para uso público e poñer en marcha nas escolas 
un plan de sensibilización sobre os ríos. O BNG declarou que a 
principal responsable dos ríos é Augas de Galiza,  xa que os ríos son 
competencia súa. O concelleiro do BNG, Xoan Carlos González, criticou 
a Aguas de Galiza por non multar aos responsables de vertidos das 
obras do AVE e criticou que o Concello lle estea a facer o traballo a esta 
entidade dependente da Xunta, xa que ten partidas para a limpeza dos ríos. O concelleiro de Medio Ambiente do PP, 
Miguel Ángel Álvarez, dixo que xa están identificando os puntos de vertido e que son tarefas pouco sinxelas. 
Informou que están manexando proxectos para recuperar as cascadas de Reboreda e que se fixeron visitas guiadas 
cos institutos polos ríos tal como facía o goberno anterior. Respondeu ao edil do BNG que se os ríos non son 
competencia do Concello, non entende por que cando o BNG levaba Medio Ambiente, incluían 10.000€ no 
presuposto para a limpeza dos ríos. Tamén animou a colaborar no voluntariado de limpeza e conservación dos ríos, 
onde participaron voluntarios de varios países europeos, nunha iniciativa do colectivo Trespés. 

PP, PSOE E BNG REXEITAN APROBAR MEDIDAS DE 
TRANSPARENCIA SOBRE OS ACORDOS PLENARIOS 

Vertido no río Pexegueiro 

OS FESTIVOS LOCAIS VOLVERÁN SER O LUNS DO CRISTO E O XOVES DA COCA 
Unicamente o BNG secundou a proposta de AER de substituír o Luns do Cristo polo Martes de Entroido, 
buscando que un dos festivos locais non sexa relixioso e buscando que os traballadores de Redondela poidan 
disfrutar do martes de entroido coa familia e amigos. Hai que ter en conta o éxito do entroido en Redondela e tamén 
que a procesión do Cristo se celebra a última hora da tarde, co cal a xente que traballe e queira ir non tería 
problema para asistir. A “pinza” de PSOE e PP impediu un cambio dos festivos. 



A CORPORACIÓN REXEITA O RECORTE DA PAGA EXTRA AOS FUNCIONARIOS E INSTA 
AO ALCALDE A TENTAR COMPENSAR A SÚA PERDA DE PODER ADQUISITIVO  

As medidas solicitadas na moción do BNG foron apoiadas por AER e PSOE, e tiveron os votos en contra do PP. A 
voceira do BNG, Cecilia Pérez Orge,  argumentou que non se trata de devolver a paga extra, senón de compensar  
no posible o  recorte da mesma, e que pode empregarse o complemento de produtividade dos funcionarios para 
realizar a compensación. O PP acusou a BNG e PSOE de non compensar aos funcionarios cando o goberno de 
Zapatero reduciu o seu soldo un 5% de media e escudouse nunha suposta ilegalidade das medidas para votar en 
contra. A verdade é que hai informes contraditorios sobre a viabilidade destas medidas. O alcalde interviu para 
informar que están reuníndose cos sindicatos para facer unha regulación da productividade, que agora mesmo non 
hai, pero que non van facer unha compensación. 

APROBADAS TAMÉN OUTRAS 
DÚAS MOCIÓNS DO BNG GRAZAS 

AOS VOTOS DE PSOE E AER 

A corporación acordou, a pesar dos votos 
en contra do PP, rexeitar os recortes 
da Xunta no fomento do emprego e 
nos programas de cooperación, 
promoción e formación das persoas, e 
tamén rexeitar o copago (máis ben 
“repago”)  farmacéutico dos 
pensionistas. O PP dixo que os que 
cobran pensións non contributivas non 
terán que pagar e presumiu de que 
agora os parados que cobran a renda 
mínima de inserción ou non teñen 
prestación, non van pagar os 
medicamentos mentres que co PSOE 
pagaban o 40%. 

O PLENO ACORDA POR UNANIMIDADE QUE O CONCELLO NON PRIVATICE 
SERVIZOS QUE SE PRESTAN CON PERSOAL MUNICIPAL 

Mediante esta moción, o BNG criticou que o goberno local queira privatizar a limpeza da praza de abastos, tamén 
lembrou que o PP está contratando empresas privadas para acometer a limpeza das rúas ou as podas, 
incluso para a cabalgata dos reis magos. O PP recordoulles que a cabalgata xa estaba privatizada e afirmou que 
moitas veces non chega o persoal do Concello para diversos traballos. Alberto Pazos dixo que lles gusta privatizar 
máis que un caramelo a un neno, pero que os gobernos anteriores xa non lles deixaron nada que privatizar. 
Sorprendentemente, o PP votou a favor desta moción. O voceiro de AER, Jorge Varela “Chopi”, mencionou as 
privatizacións levadas a cabo polos anteriores gobernos locais: piscina, recollida de lixo, oficina recadadora, parking 
soterrado… AER tamén fixo unha proposta para que o Concello forme parte dunha cooperativa que se 
faga cargo dos traballos que non se poidan realizar por falla de persoal. Esta proposta quedou sobre a mesa para 
analizar a súa viabilidade legal. 
 
Por outra banda, tamén se aprobou por unanimidade unha moción do BNG para que na programación das 
actividades de lecer do Concello haxa un ratio suficiente para atender aos nenos e nenas con discapacidade 
física, sensorial ou cognitiva, que as empresas que realicen as actividades teñan capacidade formativa e que 
estas empresas teñan contratadas persoas con discapacidade. 

O CONCELLEIRO DE MEDIO 

AMBIENTE COMPARECEU A 

PETICIÓN DE AER 
AER solicitou a comparecencia de Miguel Ángel Álvarez 
para que dera explicacións polo vertido de augas fecais 
no río Alvedosa, que causaron a morte de moitos peixes, 
e tamén polos traballos nocturnos nas obras do AVE. 
O concelleiro informou que o SEPRONA apareceu 20 horas 
despois dos vertidos e que houbo queixa a Augas de 
Galiza, criticando a ambos. Dixo que non poden saber se 
foi da depuradora ou dos sumidoiros. En canto ás obras do 
AVE, recoñeceu que ten 1 ou 2 informes da policía que din 
que o ruído era dos vagóns cando saían do túnel. 
Aproveitou tamén para informar que antes de plantar 
bambú na zona da EDAR, intentaron plantar tuias, pero o 
bambú medra máis rápido, é moi resistente e que hai 
especies de bambú que non son invasoras. 

UNICAMENTE AER VOTOU EN CONTRA DO CONVENIO PARA QUE A 
DEPUTACIÓN LEVE O SERVIZO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS 
PSOE e BNG apoiaron a proposta do PP para que Louzán se faga cargo deste servizo e o privatice a terceiros. Este 
convenio implica que os concellos non poderán ter acordo coas protectoras. As protectoras e asociacións 
animalistas denuncian que o refuxio canino provincial que promove a Deputación vai ser un centro de 
hacinamento e exterminio de animais. AER criticou o pouca información e transparencia do convenio mentres 
os outros grupos políticos escúdanse no aforro que supón este convenio. 



No Océano Pacífico, entre San Francisco e Hawai, existe unha enorme illa de lixo dun tamaño equivalente a 
7 veces España. Os expertos refírense a ela como “O SÉTIMO CONTINENTE”. 

Non é un fenómeno novidoso, xa que foi detectado por 
primeira vez en 1950 e dende entón a súa dimensión 
incrementou cada vez máis rápido a causa da nosa 
desmedida dependencia do plástico. 
A enorme mancha de lixo consta dun 80% de plástico e 
pesa máis de 3.5 millóns de toneladas. Segundo os datos 
proporcionados polo Centro Nacional de Estudos Espaciais, 
esta agrupación de residuos flotantes de orixe humana (no 
que abundan redes de pesca, tapóns de botellas, plásticos, 
etc.) mide 22.200 km de circunferencia, é dicir, unha 
superficie de 3.4 millóns de quilómetros cadrados. Os 
científicos advirten que a placa de lixo non é superficial, 
senón que ten unha profundidade de 30 metros. 

 

O motivo polo que todo o lixo do planeta finalizou nesta rexión concreta é pola existencia dun remuíño 
xigante provocado pola forza da corrente espiral do Pacífico Norte, ao que se lle suman os ventos desa 
área, que contribúen a que o lixo quede atrapado sen chegar ás costas. Greenpeace publicou que no noso 
planeta prodúcense ao ano 100 millóns de toneladas de plástico, das que ao redor dun 10% remata no 
mar. 

 
Esta non é a única mancha de residuos do noso planeta. De feito, os expertos advirten e informan que hai 
outras catro de menor tamaño. 
 
O efecto sobre a vida mariña está sendo devastador. Os 
paxaros tamén se están vendo afectados porque acoden 
a este lugar por alimento, ao igual que as tartarugas 
mariñas propensas a confundir as bolsas de plástico con 
medusas. En total, rexistráronse 267 especies afectadas. 
O ano pasado foi publicado un estudo polo Instituto 
Scripps de Oceanografía no que se mostraba que un 9% 
dos peixes recollidos durante unha expedición contiñan 
residuos de plástico nos seus estómagos. Tamén é 
importante sinalar a cantidade desmesurada de insectos, 
sobre todo de mosquitos e dos chamados patinadores da 
auga, que utilizan os residuos para poñer os seus ovos. 
Nos últimos anos a densidade destes ovos aumentou de 
forma considerable. 

SABÍAS QUE? 

Enlaces de interese: 
www.faloderedondela.com 
www.radioredondela.com 

www.redondela.tv 

E sabías que Redondela colabora activamente cada 6 e cada 21 de cada 

mes de cada ano mandando ao río e ao mar centos de plásticos? Así foi 

e así será mentres ninguén o pare. 

http://2.bp.blogspot.com/-s0kK-_6xR3c/UAU5CSu5mZI/AAAAAAAAAbM/6-uNQQXWY4U/s1600/Isla-de-Basura.jpg


ACHÉGATE!!! 

Se queres denunciar irregularidades, suxerir melloras, 

despexar dúbidas ou formar parte de AER, ponte en 
contacto en 

 
info@aeredondela.com 

www.aerredondela.blogspot.com 

Correo: Paseo da Xunqueira, 33-1º 
 

Cantos máis sexamos, máis poderemos facer! 

Non me tires, pásame ou recíclame!!! 
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Este mes non publicamos o noso boletín o día 6 porque o pleno ordinario de agosto 
aprazouse precisamente ao 6 de setembro. 
 
 O vindeiro xoves 27 de setembro celebrarase o pleno ordinario de setembro. AER vai 
solicitar varias comparecencias de concelleiros para que den explicacións sobre o 
estado de execución do seu orzamento. A non ser que surxa algunha urxente, para este 
pleno non presentaremos mocións, xa que non queremos que se convertan en debates 
electoralistas dos 3 partidos maioritarios. 


