Teo
con
ideas
claras
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Teo
merece
máis e mellor
As persoas que conformamos a candidatura do BNG
de Teo temos as ideas claras, acreditamos nos veciños
e veciñas do noso concello e presentámonos a estas
eleccións municipais coa vontade de construír un
concello no que se faga máis e mellor. Sempre entre
todos e todas.
Queremos ser o goberno municipal que máis
faga. Sabemos que todo o que se fai desde
o Concello pode facerse mellor, traballando
para todos e todas e cun proxecto
transformador que nos impulse a ser algo
máis que un concello dormitorio.
Queremos transformar Teo, traballando xuntos, coa
veciñanza toda, sumando para un cambio que ofreza
mellor calidade de vida, con máis e mellores servizos
públicos, máis emprego, máis tecido empresarial, con
comunicacións axeitadas; con colexios mellor equipados
e modernos, máis e mellor seguridade viaria, mellores
instalacións deportivas e moita máis vida cultural e
social.
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Manuel Anxo
Fernández Baz

É veciño de Campos de Mirabel en Fixó-Calo. Licenciado
en Ciencias políticas e da Administración pola USC,
institución na que desenvolveu a súa actividade docente
e investigadora e da que xurdiron varias publicacións
sobre a política e o nacionalismo galego. Traballou
nunha consultora en proxectos en diferentes ámbitos
como o benestar, o turismo, a igualdade, a industria e
como analista de estudos demoscópicos. Na actualidade
traballa no Parlamento galego como asistente técnico do
grupo parlamentar do BNG. É concelleiro en Teo desde
2011 e foi parte do goberno municipal até marzo de 2012,
momento no que asumiu a portavocía municipal do BNG
co compromiso de colaborar cos veciños e veciñas en facer
de Teo un concello para vivir.
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Adiante
Teo
Unha idea sinxela que resume a nosa proposta.
Cremos que se pode facer máis, traballando man a man cos
veciños e veciñas, xuntos, construíndo entre todos e todas un
Teo con servizos e infraestruturas de calidade.
E pódese facer mellor, porque o BNG é a forza que transforma
os concellos; é a forza das vilas que coidan o seu patrimonio;
é a forza dos que apostan por un rural vivo e sostible. É a forza
que loita para que sexamos donos da nosa riqueza enerxética.
En definitiva, é a fora que xestiona en beneficio de todos e
todas.
Somos os gobernos que transforman Galiza.
Somos os que temos as ideas claras para Galiza.
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Administración
Democrácia
participación
e transparencia
Para nós un dos principios fundamentais da xestión pública
é a transparencia, principal fonte de confianza entre a
veciñanza e o Concello. Esta transparencia traducirase en dar
conta de cada céntimo de euro xestionado.
Outro principio básico é a participación veciñal. Por
iso, nos comprometemos a fomentala, de forma directa
ou aproveitando as ferramentas que ofrecen as novas
tecnoloxías. Neste punto faremos as seguintes actuacións:
Fomentaremos a participación veciñal nos órganos de
goberno.
Poñeremos en marcha a elaboración de orzamentos
participativos.
Desenvolveremos o regulamento de participación cidadá
Faremos consultas á veciñanza para establecer prioridades
nas obras do Plan de Obras da Deputación provincial.
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Estableceremos unha canle de relación directa e regular
entre o tecido asociativo e o Concello para a organización
de actividades, ademais de coñecer as necesidades e as
problemáticas de cada unha das asociacións.
Impulsaremos as “cartas de servizos” como mecanismo
fundamental para que os veciños/as coñezan todos
os servizos aos que poden ter acceso así como os
procedementos que conlevan.
Fomentaremos o uso do noso idioma apostando por seguir
avanzando na normalización lingüística.
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Cinco ideas
para mellorar
Teo
Teo máis seguro e máis humano.
Para conseguir isto, tomariamos, entre outras, as seguintes
medidas:
• Incrementar a seguridade viaria.
• Recuperar espazos para as persoas.
• Elaborar un plan de actuacións e o seu correspondente
cronograma onde se contemple tanto a seguridade viaria
como a humanización do concello.
Impulso económico.
Favoreceremos o desenvolvemento económico e a
creación de emprego. Para iso é fundamental:
• Elaborar un novo ordenamento urbanístico.
• Creación dun polígono industrial e de servizos ben
comunicado que impulse economicamente o concello e
xere emprego.
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Máis participación social e apoio á cultura.
A vida cultural ten que ser un alicerce da sociedade.
Queremos:
• Proporcionar unha oferta cultural para todas as franxas de
idade da poboación.
• Realizar unha mellor xestión e unha oferta acorde a un
concello importante.
• Fomentar a participación real dos e das teenses con
mecanismos que permitan facer propostas e ser parte na
toma de decisións.
Aproveitar e revalorizar a riqueza natural e o patrimonio.
Protexeremos a contorna
natural e o patrimonio histórico.
Recuperaremos e construiremos
sendas verdes co obxectivo de
aproveitar e revalorizar a nosa
riqueza histórica e natural.
Da man dos veciños e veciñas
loitaremos contra calquera
intento de instalar vertedoiros.
Teo máis social.
Traballaremos para termos servizos públicos de calidade,
poñendo especial énfase na reclamación dun centro de día,
na mellora da atención sanitaria, no transporte público e no
reforzamento das políticas sociais e de benestar e igualdade.
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Cultura
Recuperaremos as Casas Comúns como espazos de uso
cultural con programas que promovan as artes e a cultura
entre a poboación, e nomeadamente entre a xuventude.
Promoveremos un Centro Sociocultural central con
programación regular e de calidade.
Fomentaremos e diversificaremos a oferta cultural:
Estableceremos escolas de artes: Música, teatro,
audiovisuais, monicreques, artesanía, cine, fotografía, etc..
Promoveremos campañas de animación á lectura e
melloraremos a dotación das bibliotecas.
Incentivaremos novas vías de expresión e produción
cultural para as xeracións máis novas a través de
palestras, e xornadas sobre artes plásticas, cinema e
audiovisuais, fotografía, música moderna.
Estudaremos impulsar a creación dunha emisora de radio
municipal.
Implantaremos a total transparencia informativa na
xestión dos recursos públicos e nos criterios de concesión
de becas, axudas e subvencións.
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Mocidade
Promoveremos espazos para a creación artística e cultural
para a mocidade. Impulsaremos a recuperación do local de
Ensaio da Casa Común «Marisa Mirás» a través da creación
dunha Escola de Músicas Contemporáneas.
Apoiaremos ás entidades culturais e deportivas atendendo
especialmente a diversificación de actividades. Crearemos un
programa de actividades didácticas e de lecer para os máis
cativos, especialmente nos periódos non lectivos.
Impulsaremos o asociacionismo xuvenil e un orzamento
participativo para mocidade.
Crearemos un plan de apoio ao emprendemento xuvenil e
especialmente as empresas tecnolóxicas e culturais con
aplicación de tipos mínimos nos impostos locais para
aqueles proxectos e iniciativas empresariais que xeren
emprego xuvenil. Asi mesmo facilitaremos o asesoramento,
axudas económicas e/ou de infraestruturas ao autoemprego.
Impulsaremos o espazo de traballo compartido de Solláns.
Promoveremos un plan de prevención do xogo e de consumo
de drogas e campañas periódicas de información sobre
bulimia, anorexia, drogodependencias, sexualidade, anticoncepción, prevención das ETS.
Bonificaremos ata o 50% no acceso ás instalacións deportivas
municipais.
Estudaremos a implantación do Bono-bus estudantil para
o transporte ao campus universitario e mesmo a creación
dunha liña universitaria.

10

Medio ambiente
Exixiremos á Xunta de Galiza e ao goberno do Estado a
modificación das normativas que protexen ao sector dos
residuos deixando aos veciños e veciñas na indefensión
fronte a proxectos como o que se pretende instalar na
canteira da Casalonga.
Impulsaremos as vías verdes recuperando os vellos camiños
onde sexa posíbel, poñendo en valor os recursos naturais de
Teo.
Reclamaremos a colaboración doutras administracións para a
mellora do funcionamento das depuradoras así como da rede
de saneamento para reducir os vertidos aos cursos fluviais.
O noso Concello conta cun espazo natural de grande riqueza
ecolóxica e incluído na Rede Natura 2000, que forma parte do
“Sistema fluvial Ulla-Deza”. Actuaremos para garantir a súa
protección, máis tamén para poñela en valor e dala a coñecer
coma zona de ocio e lecer entre a veciñanza.
Fomentaremos o aforro enerxético. Impulsaremos un plan de
acción local para diminuír a pegada de carbono de tódolas
instalacións municipais, mediante a eficiencia enerxética,
redución de consumos, e incorporación de sistemas
renovables. Reforzaremos as posibilidades do transporte
público no Concello, plans de barrio de compostaxe
comunitario, e programación permanente de diferentes
campañas de concienciación para aportar colectivamente
unha responsabilidade da veciñanza fronte o Cambio
Climático.
Fomentaremos a reciclaxe, con campañas específicas, e
apostaremos polos composteiros botando man da experiencia
doutros concellos.
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Medio rural
Nas últimas décadas Teo adquiriu unha dimensión coma
espazo urbano e semiurbano cunha forte transformación
do territorio cara usos residenciais, mais non debemos
esquecer que na maior parte do concello segue existindo
unha presenza destacada de usos rurais con aproveitamentos
agrogandeiros e forestais. É preciso impulsar e favorecer a
competitividade destas actividades xa que nos últimos anos
pouco se ten feito dentro da acción municipal neste eido.
Reclamarémoslle á Xunta que cumpra o acordo parlamentario
de novembro de 2018 para rematar a concentración parcelaria
en Teo. De feito, culminar o proceso de ordenación e
concentración forestal e parcelaria pendente
en varias parroquias só contou, durante o
actual mandato, coas iniciativas impulsadas
polo BNG.
Impulsaremos o “Plan Rural de Teo”,
incluíndo medidas de fortalecemento das
actividades agrogandeiras existentes e
promoveremos un tecido asociativo de terras
forestais para a substitución progresiva
de plantacións de eucalipto por outras
especies arbóreas económicamente competitivas pero máis
beneficiosas para o noso territorio e medio ambiente.
Recuperaremos os núcleos tradicionais buscando
financiamento a través da colaboración con outras
administracións.
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Seguridade Viaria
Elaboraremos un plan de seguridade viaria e de
humanización de Teo.
Adoptaremos medidas para garantir a seguridade viaria e a
humanización dos núcleos de poboación mellorando a rede
viaria e construíndo beiravías e sendas, así como adoptando
medidas para favorecer a mobilidade peonil.
Reclamarémoslle á Xunta de Galiza a humanización e o
incremento das medidas de seguridade viaria e redución de
velocidade nas estradas da súa competencia.
Demandarémoslle ao goberno do Estado medidas de
seguridade viaria no trazado pseudourbano da N550, Galanas,
Balcaide, Ameneiro e Casalonga.
Promoveremos a instalación do Carril-bici e o uso de
transportes alternativos e menos contaminantes.
Incrementaremos a seguridade viaria especialmente nas
zonas escolares e deportivas, promovendo os camiños
seguros.
Provomeremos os vehículos menos contaminantes,
especialmente os eléctricos coa instalación dun punto de
recarga no concello e plans informativos.
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Desenvolvemento
Local e
Emprego
Para o BNG facilitar as condicións para a creación de emprego
é un obxectivo estratéxico vinculado ao desenvolvemento
local e ao benestar.
Así pois:
Impulsaremos o polígono industrial e de servizos de Teo para
localizar o tecido empresarial e atraer novas empresas que
invistan na creación de emprego no concello.
Dinamizaremos o espazo colaborativo de
Solláns para facilitar o autoemprego e a
creación de empresas.
En colaboración co tecido económico
local elaboraremos un Plan de Acción
para lograr unha efectiva promoción da
economía local.
Promoveremos e fomentaremos a formación para os/as
desempregados/as.
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Urbanismo
e infraestruturas
O PXOM de Teo atópase parcialmente anulado e a elaboración
dun novo ordenamento non foi unha prioridade para o actual
goberno municipal.
Impulsaremos un novo PXOM adaptado á realidade
socioeconómica e ás perspectivas demográficas de Teo,
baseado no criterio do desenvolvemento sotíbel e ordenado e
no que se contemple un polígono industrial e de servizos tan
necesario neste concello.
Adoptaremos todas as medidas posíbeis para protexer os
entornos naturais, e para evitar, no marco das competencias
municipais, que se instalen vertedoiros.
Vixiaremos a efectiva reposición regular do firme das
estradas.
Programaremos a limpeza nas marxes viarias cunha maior
regularidade en todo o termo municipal.
Poñeremos especial atención e control na execución das
obras para evitar xenerarlle novos problemas aos veciños/as
Revisaremos o estado das casas común e realizaremos as
labores de mantemento e adecuación.
Avanzaremos na eliminación das barreiras arquitectónicas na
vía pública e nos edificios municipais.
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Transporte
público
O transporte público é un dos principais problemas de Teo.
Impulsaremos un plan de transporte público efectivo con
especial atención ao funcionamento da liña do corredor
Santiago-Pontevea. Reclamaremos a colaboración da Xunta de
Galiza para atender estas demandas veciñais.
Estudaremos o funcionamento do Teobus que consideramos un
servizo público fundamental que precisa ser reformulado para
atender unha parte do concello que non ten servizo algún de
transporte e para enlazar coas principais liñas existentes.

Seguridade e
protección civil
Adoptaremos medidas para acadar maiores niveis de seguridade
incrementando o cadro de persoal da policia local co obxectivo
de acadar o ratio que corresponde en función da poboación do
concello e implantar o servizo as 24 horas.
Apostaremos pola profesionalización dos servizos de Protección
Civil con formación, estabilidade laboral e dotación de recusos
suficientes.
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Patrimonio
e historia
Recuperemos, protexeremos e promoveremos o
aproveitamento do patrimonio arqueolóxico, histórico e
etnográfico. Crearemos e impulsaremos rutas de sendeirismo
coa organización de itinerarios ecoculturais e visitas
didácticas a paraxes naturais.
Poñeremos en marcha a valorización da contorna da Pontevea
e a Burga e impulso da area recreativa do Xirimbao.
Recuperemos, en colaboración con colectivos veciñais e
culturais, a nosa tradición oral, fomentando na poboación o
coñecemento do noso pasado e a investigación da historia
local. Potenciaremos as relacións interxeneracionais coa
recollida da memoria viva (lendas, contos, traballos, festas,
oficios, etc).
Impulsaremos un modelo turístico sostíbel,
respetuoso coa veciñanza e xerador de
recursos económicos e elaboración do mapa
de recursos para visitantes do concello
(monumentos, hostelaría, etc).
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Deporte
Apoiaremos e potenciaremos as escolas deportivas municipais.
Promoveremos o deporte entre a mocidade con programas
específicos.
Acondicionaremos e racionalizaremos o uso das instalacións
deportivas municipais.
Promoveremos unha instalación deportiva que permita a
práctica do atletismo, ciclismo en pista e outros deportes non de
masas.
Daremos apoio ás entidades deportivas establecendo unha
colaboración permanente coa área de deportes para a atención
das súas demandas e tamén para a realización de actividades
conxuntas.
En colaboración coa veciñanza apoiaremos as rutas de BTT no
concello.
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Sanidade
Benestar
e Igualdade
Reclamaremos á Xunta de Galiza o Centro de Día que levamos
agardando 10 anos.
Demandaremos o incremento dos servizos nos centros de
saúde e mellorar a súa dotación técnica e humana.
Elaboraremos e promoveremos campañas de vida saudábel e
de prevención de enfermidades.
Fomentaremos actividades lúdicas e terapéuticas en
colaboración coas asociacións veciñais.
Atenderemos as necesidades dos colectivos máis
desfavorecidos.
Incrementaremos os servizos de protección social.
Avanzaremos nas políticas de igualdade e da loita contra
a discriminación e a violencia de
xénero.
Fomentaremos o emprego, con
especial incidencia na igualdade
salarial e a non discriminación por
xénero nas empresas.
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Educación
Demandaremos á Xunta de Galiza as melloras necesarias nos
CEIP.
Incrementaremos a oferta de servizos de conciliación,
especialmente en períodos vacacionais.
Promoveremos e apoiaremos os programas europeos de
intercambio entre estudantes.
Activaremos programas de promoción á lectura e o cumprimento
da ordenanza municipal de uso e promoción da lingua propia.
Impulsaremos programas de igualdade nas escolas.

Mascotas
Fomentaremos a formación do persoal municipal con
responsabilidade neste campo.
Promoveremos plans de vacinación, desparasitación e de control
da poboación animal no concello.
Crearemos un espazo ao aire libre onde as mascotas poidan estar
ceibes.
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Saneamento e
Abastecemento de
auga
O abastecemento de auga e o saneamento son servizos
básicos e polo tanto é fundamental que todas as vivendas de
Teo dispoñan deles.
O noso Concello presenta importantes problemas de
verteduras sobre regos e regatos que resulta preciso erradicar
e así recuperar a saúde do sistema fluvial de Teo. Precísase
unha actuación urxente e decidida en levar o saneamento
integral a tódolos núcleos de poboación e eliminar os puntos
de verquido.
Así pois realizaremos un estudo das necesidades nestes
ámbitos para establecer a prioridade das actuacións para
lograr o obxectivo de dar o servizo a todo o concello.
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Espazos de
uso público
Coidaremos e protexeremos os espazos de uso público (parques,
prazas, xardíns, etc) para que sexan lugares axeitados para o
lecer e a convivencia.
Incrementaremos estes espazos de aproveitamento público
poñendo as masas comúns a dispor da veciñanza.
Levaremos un coidadoso mantemento dos parques infantís
existentes para un bo funcionamento e para que cumpran
estritamente as normas de seguridade.
Instalaremos novas areas de xogos para nenos e nenas onde
haxa demanda.

22

Manuel Anxo Fernández Baz

Carme Diéguez González

Manuel Barreiro Rozados

Patricia Castelao Ferreiro

Carlos Cebey Olveira

Sofía Rama Lorenzo

Andrés Fernández Martínez

Mª Almudena Taboada Castro

Vitor Lourido Bastos

Martiño Nercellas Méndez

Carme Rivas Lois

Gonzalo Suárez Fernández

Soedade Amieiro Rodríguez

Xosé Ruibal Vázquez

Ana Belén Eiras Cutrín

Mª Elvira Souto Presedo

Xesus Seixo Fernández

Manuel Rodiño Fernández

Mercedes García Matos

Antonio Pintos Carballal

Ana María Fernández García

Francisco X. Alvedro López

Mª Pilar Rodríguez Espiñeira

Xan Xosé García Muras

Mónica Bastos Pérez

Lois Fompedriña Martínez

Manuela Castro Piñeiro

