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Patricia Castelao, candidata do BNG á alcaldía de Teo
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No BNG queremos potenciar o sustentábel, o ecolóxico, o que xera
riqueza e emprego aquí. Apoiar o comercio de proximidade é unha
das mellores maneiras de crear riqueza nos concellos. Está na nosa
man modificar hábitos, potenciar a nosa economía e dar saída á
produción galega, de extraordinaria calidade.

Agora que estamos en datas de moitas compras queremos apoiar un
pouco máis ao noso comercio local. Todas aquelas persoas que
queiran recibir un cartel ou adhesivos para os seus establecementos
poden pórse en contacto connosco.

Inauguración da sede do BNG na Travesía de Cacheiras

Patricia Castelao, portavoz municipal do BNG de Teo, é
a candidata á Alcaldía para as vindeiras eleccións
municipais de maio de 2023. O lugar e día escollido
para anuncialo foi o 11 de novembro na carballeira de
Francos, aproveitando a clásica celebración da
tradicional feira cabalar do San Martiño. Patricia
Castelao, veciña da parroquia de Calo, é unha activista
e militante, coñecedora da súa contorna, apaixonada
do patrimonio cultural e histórico, da arte rupestre e
do sendeirismo. É a achega de enerxía, forza e ilusión
que impulsará o noso concello para que saia do
estancamento no que se encontra e, por fin, dea un
paso adiante e sexa un concello de referencia na área
metropolitana de Compostela.

A candidata á Alcaldía non amosa dúbidas, está
orgullosa de afrontar este novo camiño e encóntrase,
xunto cos compañeiros e compañeiras do BNG, “co
corazón e a cabeza centrados en gobernar e traballar
por un Teo mellor”.

É hora de apostar polo comercio local  

Tivemos o pracer de inaugurar o día 15 de xullo a sede do
BNG no concello, situado na Travesía de Cacheiras, 62 baixo.
A sede vai ser unha “casa aberta” á veciñanza, un espazo de
referencia e encontro, non só para a xente do BNG, senón
para todas as veciñas e veciños de Teo. Trátase dun lugar
para coñecer de primeira man os problemas, proxectos e
desexos da veciñanza. O local está aberto os luns e xoves de
18:00 a 20:00 e os venres de 11:00 a 13:00.

“Queremos gobernar para facer de Teo un referente na área 
metropolitana”



Mocións 
presentadas nos 

plenos 
municipais

Galiza Nova formámola
mozas e mozos coma ti,
estudantes, traballadoras
en precario, emigradas,
desempregadas… que nos
organizamos para loitar
con toda a forza da
xuventude por un futuro
digno na nosa terra, e
exercemos o activismo
político e social en todas
as frontes da batalla.

Afiliándote a Galiza Nova
estás unindo a túa voz e a
túa forza á de milleiros de
galegas e galegos que
loitamos cada día dende o
BNG para construír, desde
a base, unha Galiza ceibe
e popular. Se queres ter
maior información podes
mandar un correo a
galizanovateo@gmail.com

Presentación das alegacións contra a 
pirotecnia de Solláns
No mes de agosto presen-
támonos no Rexistro Xeral
da Xunta para expresar o
malestar da veciñanza de
Solláns ante a posibili-
dade de reabrir a antiga
pirotecnia que estourou
en 2006.

Apoio ás familias co transporte escolar
O BNG de Teo amosou o constante
apoio á Federación Galega de ANPAS
coas reclamacións sobre o transporte
escolar e os problemas que ocasiona ás
familias a deficiencia no servizo,
problemas que arrastra xa desde o ano
pasado coa adquisición do servizo pola
empresa Mombus.

Participamos nas diferentes
concentracións convocadas no IES de
Cacheiras e no CEIP de Calo. Alén
disto, a nosa deputada no parlamento
Iria Carreira presentou diferentes
iniciativas ao respecto para seren
tratadas nos plenos.

Galiza Nova 
chega a Teo 

• Apoio ás traballadoras do 
servizo de axuda do 
fogar (SAF)

• Rexeitamento á 
reapertura da pirotecnia 
de Solláns

• Rebaixa do IVE no gas
• Retirada da simboloxía 

franquista de espazos 
públicos

• Toma de medidas para 
fomentar o transporte 
público por estrada

• Defensa da frota 
pesqueira galega fronte 
ao regulamento imposto 
pola Comisión Europea

Entregamos máis de 200 alegacións asinadas por veciños e veciñas
de Teo, entre os que nos encontramos os integrantes do BNG
municipal. No mes de novembro presentamos unha moción sobre o
tema no pleno municipal para seguir pelexando para dar voz á
veciñanza afectada, que o problema non se esqueza e que a
autorización veña denegada.

Coñecemos “A historia do Apalpador” coa 
compañía de títeres Cachirulo

O venres 2 de decembro
tivemos uns convidados
moi especiais na sede
do BNG en Teo. A
compañía de títeres
Cachirulo visitounos
para presentar o
espectáculo “A historia
do Apalpador”.

Arredor dunha vintena de nenos e nenas, acompañados/as por
familiares e veciñanza de Teo que non quixeron perder a ocasión,
riron e gozaron das aventuras do falcatrueiro do Courel. Ao remate
da obra, degustamos unha pequena merenda formada por biscoito
caseiro e castañas asadas e cocidas. Por último, aproveitamos a
oportunidade e deixamos inmortalizado o evento con numerosas
fotografías.



Homenaxe a Ánxel Casal no aniversario do seu
asasinato

O pasado mes
de setembro co-
mezamos unha
andaina que nos
levará por todo o
concello teense.

Visitamos cada
unha das trece
parroquias que
conforman Teo

O BNG reúnese coa veciñanza das parroquias

O BNG de Teo quixo estar
presente o día 19 de agosto
na homenaxe no 86
aniversario do asasinato do
escritor e político, Anxel
Casal, vítima da barbarie
franquista, en agosto de
1936.

No seu recordo, fixemos
unha ofrenda floral no
monólito dedicado a Ánxel
Casal, en Cacheiras.

• Completar o 
saneamento e 
abastecemento das 
vivendas do lugar da 
Torre grazas ao Plan 
Provincial de Obras 
(POS) propiciado 
polo BNG no goberno 
da Deputación da 
Coruña.

• Substitución dos 
espellos e sinais en 
mal estado, 
atendendo  
principalmente aos 
situados nas zonas 
máis perigosas

• Insistencia
constante na 
revisión do asfaltado 
das estradas 
municipais do 
Concello

• Persistencia na 
mellora da 
seguridade viaria

• Recollida de 
sinaturas na 
campaña da 
iniciativa lexislativa 
popular (ILP) sobre a 
sanidade pública

• Xestión para a 
instalación da fibra 
óptica para toda a  
veciñanza do 
concello

Outras iniciativas 
do BNG 

presentadas
no Concello

para escoitar as inquedanzas e preocupacións da veciñanza sobre
as aldeas e o concello. Son xuntanzas para compartir, para
aprender, para escoitar... Xa estivemos en Luou, Teo, Os Tilos,
Lampai... mais aínda queda por diante un longo traxecto.

Anunciaremos as seguintes xuntanzas nas redes sociais e a través
de folletos que deixaremos nas caixas do correo.

Nun acto con numerosa asistencia puidemos comprobar de
primeira man a preocupación e inquedanza de boa parte da
veciñanza ante a posíbel instalación dun parque eólico na
parroquia de Lampai.

Encontro con Néstor Rego nos Tilos

O pasado venres de 17
de xullo estivemos na
Praza do Mercado dos
Tilos nun encontro co
deputado do BNG
no Congreso, Néstor
Rego, no que tamén
interveu a nosa
voceira municipal e
candidata á Alcaldía,
Patricia Castelao.



Ana Pontón: “O BNG chama a movilizarse o 18 de 
decembro, na defensa das persoas fronte á crise”

O BNG acaba de convocar unha mobilización
nacional o 18 de decembro, con saída ás 12
horas da Alameda de Compostela.
Si, cremos que é preciso e que hai unha
necesidade social de trasladar que esta crise de
prezos e inflación non a pode pagar o pobo
galego, nin pode repercutir no deterioro dos
servizos públicos. Hai que plantar cara aos
discursos oficiais que dan esta situación como
inevitábel. É evidente que estamos nun contexto
de crise económica europea, mais tamén o é que
hai alternativas viábeis, realistas e positivas no
inmediato que se poden e deben tomar canto
antes por parte dos gobernos. O BNG está
centrando a súa campaña xustamente niso: en
explicar que hai alternativas e en que as persoas
deben estar no centro das políticas.

A do BNG é unha campaña que acolle
diferentes contidos e temáticas.
Si, porque esta crise está a ser usada para
debilitar aínda máis as coberturas sociais
públicas e as políticas de apoio ás familias e á
economía real. A escusa foi Ucraína, mais, a
estas alturas, xa non resulta críbel esa
explicación, porque todo isto xa vén de antes. A
través de instalar o medo na xente, a
preocupación económica, os poderes
aproveitan para ir aos poucos liquidando a
sanidade pública, a atención á dependencia,
promovendo o privado fronte ao que é de todas
e todos, alimentando un modelo de vida que se
parece cada vez máis á “lei da selva”. E fronte a
iso rebelámonos. Defendemos un modelo
contrario: xusto, avanzado, que defenda o
emprego, a economía real e as garantías
sociais, con poderes públicos fortes que actúen
na defensa da sociedade á que se deben.

E o BNG defende medidas concretas...
Claro, no inmediato e tamén no medio prazo. É
urxente axudar ás familias, ás pequenas
empresas, ás persoas autónomas.

Hai que esixir que a banca, por exemplo,
devolva os 60.000 millóns de euros cos que foi
rescatada na crise de 2008. Ou que as grandes
fortunas tributen o que é debido, en beneficio
da maioría social. Ou implantar canto antes
unha tarifa eléctrica galega, impór á banca unha
moratoria na suba das hipotecas, acabar coa
estafa da AP-9, desenvolver a capacidade
produtiva do noso país para depender menos de
fóra... Ou pór fin ao espolio fiscal galego: máis de
4000 empresas emprazadas en Galiza pagan os
seus impostos en Madrid.

Para alén da campaña contra a crise, o BNG
segue a traballar noutros temas.
Estamos, si, mais buscando mostrar que todo
está interconectado. Por exemplo, cun traballo
moi intenso de apoio á sanidade pública fronte
os ataques da Xunta e o Partido Popular, que
culpa da situacióna as persoas sanitarias e bota
balóns fóra. Tamén imos desenvolver unha
campaña en favor do comercio de proximidade
e do produto galego, enfocada especialmente ao
Nadal que xa está ás portas. Queremos
trasladar con toda claridade unha idea: a
sociedade galega ten no BNG a forza que a
defendeu sempre e a vai volver defender hoxe.
Fronte á parálise e ao medo que buscan instalar
na xente, estamos explicando e mobilizando na
defensa dun país xusto, vivo e con futuro, no cal
se poida vivir e traballar con dignidade.

Desde o BNG e Galiza Nova queremos saber da túa opinión, suxestións ou achegas. CONTACTA CONNOSCO:

@BNGdeTeo

624 015 149

bngteoteo.bng.gal

teo@bng.gal

BloquedeTeo

galizanovateo@gmail.com

Achégate á sede do BNG
na Travesía de Cacheiras, nº62 

LUNS e XOVES de 18:00 h a 20:00 h
VENRES de 11:00 h a 13:00 h


