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Oferta de emprego 1993 Editorial
 
" 

Están en estudio, por parteda Corporación, "" Unha praza de Conserxe dé Colexio de 
asBasesparacubrirosseguintespostos de traballo: Ensinanza Xeral Básica. A mínima titulación 

esixida e o Certificado Escolar. "" Unha praza de Técnico de Administra
ción Xeral. A titulación necesaria, para poder "" Persoallaboral fixo-d iscontinuo para as 
optar e a de Licenciado en Dereito, Ciencias Piscinas Municipais: 
Políticas, Económicas, Empresariais, Intendente - Un socorrista, imprescindible o Título de 
Mercantil ou Actuario Mercantil. Socorrista espedalidade Acuático, expedido pola 

"" Unha praza de Administrativo de Admi FederaciónEspañolade SalvamentoeSocorrismo. 
nistración Xeral, A titulación necesaria e a de - Unha persoa para taquilla e dúas para
BachillerSuperior, Formación Profesional IIGra gardarroupa e limpeza de vestiarios de homes e 
do ou equivalente. mulleres. Valoraranse corno méritos a experien

cia e a minusvalía física,sempre que non impida "" Dúas prazas de Auxiliar Administrativo 
o exercicio do traballo a realizar. de Administración Xeral. A titulación esixida ea 

de Graduado Escolar ou equivalente. "" Un Licenciado en Económicas. Persoal 
laboral de duración determinada. "" Dúas prazas de Asistente Social. A 

titulación necesaria para optar a estas prazas e a "" Un Perito Agrícola. Persoal laboral de 
de Asistente Social ou Traballador Social. duración determinada. 

m; ¡ :¡III¡ II! :¡¡¡mm::;mmli! [ ![m;~[m:.m¡i:lI!lImilill:jl![[ilmn:1ff[!:il1 1 ¡! lIImm! mll[ lIm l ¡ mllm lll l ;::: :MW'~~K_.Kf. 

Horario de atención os veciños polo Grupo Municipal Socialista 

Na Rúa Avda. de Benito Vigo ~ 22 (Edificio Gran Vía) Portal B. 

"" Luns e Venres de 8,30a 10 horas da noite. 

"" Mércores de 11 a 12,30horas da mañá. 
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Outras informaciónsde interese 
Documentación necesaria para solicitar licencia de obra 

a) Obras menores b) Obras que necesitan proxecto: 
(non necesitan proxecto): 

\; 

"" Instancia. 
cerres de fincas, reparacións que non modi


."" Proxecto redactado por técnico compefican estructura nin volurne, galpóns para usos 
.. tente. agrícolas, 

"" Instancia a disposición do solicitante nas .. Certificado técnico de que conta con 
oficinasdo Concello, pola que se solicita a Licen caudal de auga suficiente para o abastecemento 
cia. da vivenda. 

"" Plano de situación da obra. "" Titulo de propiedade da finca. 

"" Descrición das obras a realizar. "" Oficiode d irección de obra. 
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Transcorrido un ano e medio das pasadas 
Eleccións Municipais o Grupo Socialista saca á 
luz o primeiro Boletín Informativo. Esta publica
ción, ó mesmo tempo que pretende ser un 
vínculo de acercamento dos veciños á Institu
ción Local, quere achega-Ia información ós 
fogares dos estradenses provocando a análise 
reflexiva da vida municipal e alentando á parti
cipación na xestión dos intereses colectivos. 

A historia da política municipal na súa 
etapa democrática, aínda que está na memoria 
de todos, ben merece unha reflexión sosegada, 
que nos permita diferenciar o que son 
comportamentos nobres e actitudes democráti
cas enraizadas na inmensa maioría dos 
estradenses da utilización dosistema democrá
tico que ben facendo o PP, en beneficio partidis
ta e, sobre todo, determinados "persoeiros" que 
non dubidan en utiliza-lo 'Yodo vale" con tal de 
consegui-Ias prebendas persoais ou familiares 
que mel/oren oseu benestar; i Iso si! coa utiliza- . 
ción sesgada dos votos dos estradenses. 

Hoxe, de non ser evidentes os intereses 
e as preb endas que di lucidaron certos 
personaxes, amparados no transfuguismo, no 
concep to mediocre e mercantil da democracia, 
na 'conspiración e na carencia dos máis 
elementais principios éticos, teriamos que estar 
analizando comportamentos esquizo-frénicos e 
paranoides. <, 

O itinerario político, raiando coa histeria, 
recorrido polo PP local, exemplo vivo de inma
durez democrática coas súas fundacións e 
refundacións ó redor do que é máis cacique en 
cada momento, que se resume nun "quita e 
pon", ó que l/e temos que engadir o episodio do 
"conspirador inocente" e camufladamente 
chamado Grupo Independente, que pode xerar 
na conciencia dos cidadáns a imaxe de que 
farsa e engano son sinónimos de política e 
democracia; paralelismo que os demócratas de 

benrexeitamoscoamesma forzaqué rexeitamos 
a dictadura e a tiranía. 

Non deixa de ser paradóxico, triste, 
esperpéntico e incomprensible para unha gran 
maioría de estradenses, que a acción de 
Gobemo, eficaz e positiva para os vecinos, que 
viña exercendo o Grupo Socialista nas últimas 
Corporacións foran a causa egoísta que o PP 
encontrou para apartamos dos Gobemos 
Municipais, precisamente, porque estes funcio
naban. 

Osque estemosondeestivemos sempre, 
coa democracia, con ilusión e boa fe, con res
pecto á vontade expresada libremente polos 
veciños, estamos tamén na obriga de trabal/ar 
para dignifica-la política municipal, para que a 
honestidade, a honradez, a ética, a eficacia, a 
dedicación, a solidariedade e a acción política 
sen priviJexios para ninguén, sexan as carac
terísticas da política municipal. 

Nas pasadas eleccións a candidatura 
socialista encabezada polo ex-alcalde Suso 
Tallón obtivo os mel/ores resultados da historia, 
sen embargo ó non acada-Ia maioría suficiente 
para formar un Gobemo progresista viuse na 
obriga de acepta-lo apoio e posteriormente a 
chantaxe e a traición de quen, en base ás 
prebendas recibidas, hoxe disfroitan o seu me
dre e benestar persoal. 

Os Socialistas seguirán trabal/ando, 
comasempre, para que un NOVO AMAÑECER, 
despexado de camuflados demócratas, depu
rado de elementos contaminantes volva co res
paldo veciñal suficiente para continuar coa 

laboura de cambio que o Gobemo progresista, 
presidido polo ex-alcalde Suso Tallón, empeza
ra,e que como sabemos, viuse truncada e 
aprazada pote avaricia dos qu e todos 
coñecemos. 
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Síntese dun ano de xestión
 

Aín da qu e a p resencia do "Grupo 
Independente" foi na maioría das actuacións 
unha dificu1tade engadida, o Goberno, que 
presidiu Suso' Tallón, levou adiante unha 
xestióneficaz enitidamente diferenciada, nas 
formas e no fondo, doutras etapas da vida 
municipal. 

Oeste ano de xestión e de traballo 
pódense salienta-las seguintes Liñas de ac
tuación: 

Información: 
Facendo chegar 6s "Alcaldes de Barrio"e 

Asociacións Veciñais aquela información que 
llespodíaser ú tilpara osintereses dosveciños. 

Participación veciñaI: 
Prestando apoio decidido á creación de 

Asociacións d e Veci ño s e posta en 
funcionamento do Buzón de Suxerencias, a 

través do calos vecii\os puideronface-lassúas 
suxerencias e aportacións, que na medida das 
posibilidades, foron tidas en conta. 

Dedicación: 

A atención da Alcaldía e membros do 
Goberno, na xestión diaria, acadou un bo 
nivel, que fixo que a xestión fose eficaz e de 
permanente atención ós problemas dos 
vecii\os. 

Liñas xerais de'xestión 

Acción urbanística: 
Despois de moitos anos de espera o 

GobernopresididoporSuso Tallónacometeu, 
por fin, a apertura de novas rúas, garantindo 
a súa execuci6n óincluílas nosPresupostos do 
92e en Plansde Obrasqueobriganaexecutalas 
e axilizan o proceso. 

goberno como servicio público, 
de creación de benest ar para os 
cidadáns, de mellora das súas 
condidóns de uidaeaiendendo ás 
necesida des xerais manifestadas 
polos representantes dos ueciños, 
posto quecalquera goberno non é 
máis ca un xestor dos cartos de 
todos eestes cartos deben reverter 
en beneficio xeral. 

Outra, a que se está a 
levar a cabo actualmente, na que 
se gobema por amigu ism o, por 
clientelismo político, por intere
ses p artidarios máis que de 
xes tión, sen ter en conta as de
m andas reais dos veciños, sen 
contarcosseus representantesvá
lidos senén con aqueles que son 

ba o de Orazo, queademais serve de Colexio Elec
toral, e para o quenunha primeira fase figuraba a 
insta lación de ventanaispara, posteriormente, aco
meter o arranxo do interior. 

Pois ben, eses ventanais fo ron aprobados, 
en aluminio lacadoe de corredoira;enComisión de 
Gobemo de30de Decembro de 1.991.Posteriormen
te, e porcons ideralos máis acordes coas caracterís
ticas do edifido, fo i aprobado na Comisión de 
Gobemo do 15-6-92 o cambio para poñelos practi
cables. 

Consideramos quexa deberían estar colo
cados eparaelo[aremos as oportunasxestiónspara 
que, de inmediato, se cumpra o acorde da Comisión 
de Gobemo. 

P:"Os veciños deLoimilentregamos unescri
to de protesta pola ins talación de puntos de luz 
pública en lugares privados e sen ter en conta as 
necesidades reais do vecindario nin as comís íóns 
que levaron a cabo todo o proceso de reformas dos 
alumeados . Non se nos contestou . Para máis sor
p resa, sup rimense asfaltados de pistas que daban 
servicioadistintascasas e nonse contemplanoutros 
imprescindibles, sen embargo, asfáltase un acceso 
en finca privada que 56 beneficia ó p ropietario da 
mesma. ¿Como pode seresto?". 

M.X.P. (Loimil) 

R:Está claroquehaidúas formas diferentes 
de administra-los cartos PÚblicos: 

Unha, a levada a cabo por nós mentres 
estivemos gobernando, .baseada no principio de 

fie is intermediarios captadores . 
de prebendas, que busca que os cartos que son de 
todose tiñan quexerarunbeneficioxeralesterecaia 
só nuns poucos. 

Como queira que estas actuacións son ex
tensivas tioutros eidos da vida pública, inv itamos 
a todos a quefagan PÚblicas estas irregularidades 
contrarias ó benestar xeral dos cidadáns e que só 
benefician a particulares. 

P: En San Miguel de Castro, o mesmo ca 
noutras parroqu ias, recibimos a visita de membros 
do Goberno Municipal coa oferta da instalación en 
tód olos domicilios de teléfonos celulares e a trami
tación de solicitudes. Seis meses despois, aínda 
seguimos agardando e coa preocupación de que, 
polo menos algunhas solicitudes, non tiveron en
trada en Telefónica. ¿Que podemos facer para con
tar con este servicio indispensable? 

Vecíños de Castro 

R: Está claro queo dos teléfonos foi un tema 
queo PP quixo rendabilizarpoliticamente . Pero, o 
que si está máis claro aínda é que, o que fixo as . 
xestións, ben por desidia ou por outras que 
puideramos sospeitar, non as leoou a bo porto para 
so lucionalas no tempo requerido. 

De calquera xeito, ~exa o teléfono celular, 
como eses de Castro, ou doutro tipo calquera; a 
mellorcanleparaunhaprontainstalación édirixírse 
á ofiCina de aboados de telefónica ou ben chamando 
ó 004. Se contan con Asociación de Vecmos ou 
Xunta Parroquial que poida tramitar e servir de 
canle ás demandas detódolosved ños, moito mellor. 
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.. Apertura de novas rúas: Prolongación * Arranxo de camiños e pistas con 
daRúaJus toMartínez,Rúa daPraza da Igrexa formigonad os e co cambio d e asfalto por1:><:1 Buzón do Veciño 

o "Buzón do Veciño" será unha sección do Boleiin quenace coa idea dedarlle a posibilidade 
de participar naelaboración destevoceiroatódolos estradensesque oconsideren oportuno.Esta sección 
pretende recoller todas aquelas aportacións axeito denoticia, de iniciativas, suxerencias, preguntas, 
opinións, criticas e denuncias queos veciños consideren de interés divulgar e solucionar. 

Os textos quese enoien para a mesma, deberán de ser breves e virán asinados polo remitente, 
acompañados donúmero doseu D.N.I.. A recepción dos mesmos será no:Apartado de Correos 
n!! 51.- A ESTRADA. 

A petición expresa do seu autor, publicarase o texto como anónimo ou baixo seudónimo. 

Por outra banda a pista que cru
za o lugar esta intransitable, ata tal 
puntoqueo serviciode panerecollida 
do leite manifestounos que de non 
arranxarse o carniño deixarían de pres
tar talservicio¿Aque espetanos gober
nantesdoConcello? Estamoscansosde 
recordarlleo noso problema. 

¿Estarán esperando as vésperas 
das eleccións? 

R: O que deben facer os veciños 
e nomear uns representantes para 
plantexar de novo esta situación ó 
Goberno Mu nicipal e esixirlle expli
cacións pola tardanza e ó mesmo 
tempo que lle presten a atención que 
merecen uns servicios de primeira 
necesidade, para o rural, como son os 
expostos. . 

O Grupo Municipal socialista, 
ante a despreocupación ou desiniere- . 
se evidente do Goberno Municipal le
vará a cabo as actuacións oportunas 
para queos responsables municipais 
non demoren máis o arranxo de ditos 

P: Somos un grupo de veciños de Barro
Codeseda que ternos desde hai varios meses feita a 
instalación dun novoalumeado público. Pagárnola 
cota, que nos impuxeron, tódolos veciños menos 
dous, que o parecer non queren pagar a parte que 
lles corresponde porque lle ofreceran roáis puntos 
de luz que os instalados. 

O lamentable deste tema é que o alumeado 
estásenconectara redeeléctrica e polotanto se antes . 
tiñamosunalumeado d eficiente,agoraestamos sen 
ningún tipo de alumeado ¿Que podemos facer?, 
¿Quen é o responsable desta situación? 

servicios. 

P: "Como veciño de Orazo gustaríame saber 
enque situaciónseatopaa instalacióndos ventanais 
do local social parroqu ial, prometido no seu día e 
que foronaprobados xa fa¡ tempoe aínda están por 
instalar" . 

Manuel Otero Pereiras (Bend exa-O razo) 

R: No noso programa de goberno figuraba, e 
asise levou a cabo,o arranxo delocais queprestaran 
servicio ácomunidade deoeciños.Entreelesfigura

á Praza da Feira, Rúa 51 e Rúa da Cañoteira. 
, 
I .. Urbanización de rúas: Rúa Baiúca, 

Avda. de Vigo, Rúa San Paio, Rúa Fernando 
Conde (en colaboración co INEM) e Acceso a 
zona Deportivo-Cultural. 

.. Pavimentación de rúas: Rúa Bauza 
Brei, Rúa do Cruceiro, Prolongación da Rúa 
do Muíño, Pr olongación da Rúa Losada 
Diéguez, Rúa Iryda, Travesía de Vea, Rúa de 
Correos, Rúa de Irmáns Valladares, Travesía 
da Igrexa, Travesía do Cruceiro e 1íSTravesía 
da Avda. de Pontevedra. 

.. Outras Obras: Nova canalización da 
traída de auga ó núcleo urbano, Pista Poli
deportiva cuberta no C'P, de CodesedaB" 
Fase edificio Escola Taller e reparación de 
pistas polideportivas e Rampla Monopatín. 

aglomerado asfáltico, quesupónunhamellora 
substancial no firme, con respecto ó que se 
viña facendoen acondicionamentodecamiños. 

.. Extensión da recollida do lixo en todo 
o rural, 

* Subvencións para traídas de auga e 
presas de regadío. 

* Reparación delocais sociais e culturais. 

* Melloras e ins talacións de alumeado 
público,aprobación do proxecto d ealumeado 
público para diferen tes parroquias por un 
importede34mill ónsdepesetas,actualmente 
en execución. 

Promoción do Agro: 

* Pos ta en funcion a m ento do 
Matadoiro Comarcal, paralizad o polo Gru
po Popul ar co obxectivo de que a 2il inaugu

Actuacións no rural: 
Un dos maiores esforzos foi dirixido ó 

rural polas necesidades de implantación ou 
de mellora de servicios que viña padecendo. ra ción do mesmo puidera levarse a cabo, 
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outra vez, polo Partido Popular. Estrada para un concerto gratuíto en cada Pao de Carballo (Revirado)
parroquia. .. CelebracióndaprimeiraFeirada Becerra 

Selectacomo unhainiciativadeapoio aunsector 
de gran importancia na vida económica de A 
Estrada. 

.. Solicitude á Conselleria de Agricultura 
para que foseconsiderada A Estrada romo sede 
Comarcaldunha futura ubicación dos servicios 
ComarcaisouSubdelegacióndeditaConsel1eria. 
A tal fin, ofrecéronselle á Consellería os locais 
necesarios para que, no momento da creación 
das oficinascomarcáis,A Estradacontasedentro 
das prioridades que, polo propio peso especi
fico do sector agrario e pola súa ubicación 
xeográfica, lle corresponden. 

.. Creación da Rondalla Municipal. 

.. Elaboración do plan d e ac on
dicionamento de escolas unitarias e colexios 
públicos asumidopoia DelegaciónProvincial 
de Educación. 

.. Colocación de refuxios escolares e do
tación presupostaria para completa-las nece
sidadesde marquesiñasnasparadas do trans
porte escolar. 

Fomento do emprego: 

..A creación da Escola Tallereasúaposta 
en funcionamento fixo que os xov es 
estradenses teñan unha ocupación ou unha 

.. Diante das airadas protestas (cuínqueos e 
bruídos incluídos) de porros e vacas polo mal estado 
de eiras e currais, estase a proceder 6 asfaltado de 
determinados accesos privados: ''Éunha experiencia 
piloto nesta nova etapa, signo de progreso e acorde 
cos principios da sociedade protectora de animais", 
manifestaron membros do Gobemo Municipal. 

.. Non é certo que a instalación de bombillas 
en eiras e galiñeiros sexa por unha política de 
amiguism}), como tendenciosamente se pretende 
facerver. Eunha simple cuestiónde eficacia laboral 
e rendabilidade avícola, informaronfontes fidedig
nas próximas á Alcaldía:Permite face-los laboresde 
noite, as galiñas e os capóns non se deitan con día, 
engordan antes e poñen mm. lOo non? 

.. A intensidade de traballo do actual equipo de 
gobenwimpide ósseus membros facer comidas enfamilÚl . 
Diante dos cuantiosos gastos que isto ocasionae para 
disimula-logastogastronómico,estaseaestudÚl-laproposta 
decontratación dunequipodeaxiña enseroicopermanen
tena Casa doConcello. (Pagado cos carlos detodos toca a 

I menos).I 

.. Ram6n Campos, Alcalde da Estrada pola 
gracia do merco-vendo, vén de cesara determinados 
pedáneos alongados dos seos postulados políticos e 
elixidos democráticamente polos veciños: ''Non é 

unha eazatade meigas,non.Istoeraantes, e viuse que 
era perigoso para o sistema nervioso do persoal, con 
depresi6ns incluídas. Isto non, isto polo ben daé 

Estrad a". 

.. Non é certo que a perda da independencia 
acarree trastornos psíquicos ou problemas de adap
tación ó novo estado. "lsto non se pode considerar 

unha verdade universal, pen 
saráAlfonso Uzal. Eu, 6 deixar 
de ser "independente", gañei 
en estabilidade,rendi-bilidade 
e seguridade laboral e ata me 
atrevo a falar en público sen 
que se me note o de PPiolo. 

... Os "Campos ". para que 
produzan, hai que laboralos e 
cultivalos.Perodianiedacriseagra
riaqueestáasufri-Iosectoromellor 
é recotocaloe. Se o queren confir
mar cos seus propios 01105,pásense 
polas oficinas do Concello, pola 
COTOP (Lalin), por..., e verán 
"Campos" traballados (en partici
pio, non traballando). 

... A Mouteiro Veiga
Pereirasde Labrada,de alcume 
"Guicholo de Leiro",viúvo,sete 

Educación e cultura:
 

.. Convenio coas Bandas de Música da 
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fill os, case iro, en paro, 
deberanlle poñer Cáseque. ¿A razón? Case He toca a 
Lotería, case lle regalan un coche, case atopa traballo, 
e con.tanto nome agrario case puido resolve-la súa 
vida ron choio no Concello a pouco que se achegara 
un chisquiñomáis."¡Ai,seeufora Camposl",laiábase. 

.. Para tranquilidade dos futuros ab oados de 
telefónica, informámoslles que, a pesares das tenta
tivas, das aspiracións, d os esforz os,.... do Sr . 
Bemardezeoutros intermediariosmercachifles,estes 
non traballan en TELEFÓNICA, aínda que o poida 
parecer polas abondosas visitas domiciliarias que 
están a facer. Se vostede desexa instala-lo teléfono 
póftaseencontacto coaempresa responsable -TELE
FÓNICA- ben persoalmente ou chamando ó 004, 
onde os atenderán con toda a abundancia de datos 
e amabilidade. Posto que, parece que Telefónica 
tamén se dedica a esto dos teléfonos. 

.. O non vaimáisdobestiario submiso, deabsoluta 
mansedume, de can de palleiro lambeteiro, chámase1le 
MAN/CON. 

Poisben, estes mañigóns parecen se-Iospreferi
dos polo Sr. Alcalde e membros do seu grupo de 
gobemo entre os cídad áns da Estrada. Os que 
cacarexan e lle alporizan o seu galiñeiro de pitas 
mansas con valorad6ns ou críticas negativas á súa 
xesti6n son chamados a contas e ben avisados que
dan. Antecedentes hainos. Unhas chapetas, unha 
chamada 6 orde, un tironciño de orellas, e .... a ver 
quen es ti, que che fixemos OOS,... Os outros os que 
calan a todo,os quedinatodoamén, os quecomulgan 
con rodas de muiño,...,eses, eses si queson boa xente. 
Pois iso, que só Hefalta contratar 6 domador ese do 
Anxel Cristo e poñemos a todos a andar. 
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Por si isto fora pouco existe un forte 
desaxuste entrea ofertade titulacións e a deman
da. do mercado laboral. 

O lado destas causas que poderiamos 
cualificar de "imemes" Ópropio sistema, déronse 
outrascircunstanciasmáis'extemes'quepoderían 
resumirse, por unha banda, nos cambios socio
políticos que trouxo consigo a implantación da 
democracia e por outra o feito transcendental da 
nosaincorporación como membros da CEE. 

Efectivamente, o carácterdemocrático do 
réxime constitucional e a articulación do Estado, 
segundo omodeladoEstado dasAutonomías, non 
casamoibencun ensino centralizado eprograma
do dende o poder central sen ter en canta a 
idiosincrasia, a lingua e os dereitos políticos que 
constitúen a España actual. 

Doutro lado, oaumento doparo,provocado 
enpsttepalaaparición dasnovastecnoloxías, que 
require fortes inversións de capital ó tempo que 
reduce a necesidade de man de obra, parecerían 
aconsella-Io aumentoda idade de escolarización 
obrigatoria. 

A integración na CEE, pala súa banda, 
esixedeinmediatoa adaptación dosistema educa
tivoó sistema vixente na maioría dospaíses que 
compoñen a Comunidade, cunhaobrigatoriedade 
do ensino ata os 16 anos e unha maior 
diversificación dasofertas, retrasando omáisposi
ble a toma de decisións. 

Pois ben, por riba doutros pormenores, 
moitas veces excesivamente técnicos, a Reforma 
pretende dar resposta a estasgrandes carencias 
advertidascapasodo tempo, naestructuración do 
sistema baseado na lei de 1970. 

Comonavidades eclarasmellaras sobreo 
anterior, podemossinala-Ias seguintes: 

.. Por primeira vez na historia do sistema 
educativo espeño' a educación infantil, é dicir, a 
etapa comprendida entre3 e 6 anos, queda incor
porada depleno dereito ó sistemaeducativo. 

..O ensinoabrigatorioesténdese ata os 16 
anos abranguendo a Educación Primaria (6 a 12 
anos) e a Secundaria (12-16) introducindo nesta 
última etapa actividades de formación pre-prote
sionalpara todos.Oestexeitoremata osistema de 
dobre vía e só despois dunha formación básica 
arrpla e comúnprodúcesea escisión do sistema. 

A FP aparece organizada en módulos 
altamente especializadosqueexclúen oscontidos 
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decaráctermáisteórico-académico, prevéndose a 
potenciación dasprácticas en alternancia no seo 
das empresas, ca fin de que as novas titulacións, 
respondan cadavezmais,ás demandas domerca
dodetraballo esirvan dexeitoefectivoparaacadar 
unposta de traballo digno. 

O Bacharelato queda reducido a dous 
anos, presentandocatromodalidades: Ciencias da 
Natureza edaSaúde; Ciencias Humanas eSociais; 
Tecnoloxía e Artes. 

Posibilidade dequea comunidade escolar 
decomún acordo, adapte os estudios curriculares 
ás características do entorno, potenciando unha 
aprendizaxe máis significativa e incardinada no 
medio. 

Hai que dicir tamén que non todo son 
bendicións eque, comoentodocerroio,aparecen 
as voces críticas, centradas maioritariamente no 
tramo da Educación Secundaria. 

Estes críticos, argumentan que unhapro
longación do ensino abrigatorio, e polo tanto co
múnata os dezaseisanos, ha de levarnecesaria
menteconsigo undeterioro dacualidade doensino, 
unha baixa no nivel de adquisición de 
coñecementos unha nexeibizaciónn (así se lle 
chama)quealudeá necesidadedefacerasequible 
este ramo educativo á totalidade da poboación e 
polo tanto á necesidade de rebaixa-Io nivel. 

Sen nega-Io que de certo poida haber 
nesta crítica, coidamos que un sistema 
verdadeiramente democrático debe aspirar 
prioritariamenteá ampliacióndaescolaridadepara 
todos, aínda queeste feito leveirrplícitoo deséen
so dacualidade para uns poucos.Xa sucedeuasí 
coaimplantacióndaEXB, emanadadareforma do 
70epareceobvioqueosresultados foronpositivos 
para o conxunto dopaís. 

Así pois, e volvendo ó comenzo deste 
articulo, a reforma noseuplanoestructuralparece 
positivae vantaxosano seu conxunto. 

Fai falla agora que os axenteseducativos, 
en especial a Xunta de Galicia, pero tamén ·OS 

profesores, paise ospropiosalumnos, fagan posi
blequeo textolegalseconcreteentransformacións 
reaisque poñan as basespara o relanzamento e 
modemizacióndefinitivadestenosopaís na espe
ranza dunmellar futuro. . 

JAIME RODRIGUEZ VALCARCEL 
Licenciado en Pedagoxía 

Mestre no C.P. de Codeseda 
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formación para o futuro, como unha demos
tración de que, desde o Concello, se pode 
traballar para mellora-lo emprego. 

.. Xestiónsrealizadas,conposterioridade 
á concesión da Escola Taller, ante a Adminis
traciónCentral, para a ampliación dos módu
los e do número de alwnnos no ano 93,deron 
o seu froito e hoxe xa é unha realidade confir
mada ampliación nun novo módulo de Fon
tanería e Electricidade e 5 alwnnos máis no 
módulo de Construcción. 

Política social: 
.. Acondicionamento de escolas unita

rias co fin de acerca-la prestación dos servi
cios sociais ós veciños das parroquias. 

.. Creación da Oficina de Asesoramento 
e Servicio Xurídico á muller. 

.. Realización de cursos en colaboración 
co INEM, como unha acción política de for
mación e fomento do emprego. 

.. Dentro das medidas encamiñadas a 
favorece-la igualdade de oportunidades va
loramos como necesario o servicio dunha 
Gardería Infantil Pública, para o que fixemos 
a correspondente solicitude á Consellería de 
Traballo. 

Promoción turística: 
.. Solicitude, á Xunta de Galicia, de in

corporación do Municipio da Estrada ás Ro
tas do Camiño de Santiago. 

.. Dotación presupostaria para a promo
ción do Municipio entre o que se incluía a 
sinalización de Parroquias, lugares, e monu
mentos de interese histórico e cultural. 

Outras actuacións: 
.. Xesti6n ante o Ministerio de Obras 

Públicas eTransportes paraque fose incorpo
rada a N-640 (Chapa-A Estrada-Vilagarcía) 
dentro das prioridades de dito Ministerio 
para o ano 92, conseguindo a incorporación 
de dita obra ás inversións previstas para 
Galicia, evidencia da eficacia da xestión é a 
inmediata execución das obras que foron 
adxudicadas a empresa Fom en to de 
Construcci6ns e Contratas por un importe de 
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1.874.508.492 pesetas, estando previsto o 
comenzo das obras no inicio do 93, tendo un 
prazo de execución de 24 meses. 

.. Coa xestión realizada polo ex-alcalde, 
Suso Tallón, conxuntamente co Alcalde de 
Padr ón, ante as Deputacións da Coruña e 
Pontevedra,conseguiuse que estas asumiran, 
definitivamente, o compromiso de contrata
ción da "PONTE SOBREO RIO ULLA" entre 
SINDE (PADRON) e SAN MIGUEL DE 
BARCALA (A ESTRADA). 

En base ó compromiso adquirido e con 
data 29de Outubro do 1.992,a Deputación de 
ACoruñaremiteádePontevedraoPresuposto 
actualizado, que ascende a 117.257.269 pese
tas, para que consigne o 50% do custo do 
mesmo nos presupostos de 1.993, xa que o 
outro 50% está consignado nos presupostos 
da Deputación da Coruña, co fin de executa
las obras no presente ano. 

Durante este ano a Deputación de 
Pontevedra deberá realiza-la axudicación e 
contratación, tal como se estipula no convenio 
asinado por ambas deputacións, co que se 
conseguirá unha mellora importante nas 
comunicacións entre as dúas poboacións e os 
Concellos das mesmas. 

.. Solicitude ante a Xunta de Galicia para 
a construcción de vivendas de Protección 
Oficialde especial importancia para as econo
mías máis humildes. 

.. Cesión de terreos á Consellería de 
Sanidade para a inmediata construcción do 
Consultorio Médico en San Xurxo de Vea. 

A esta síntese da acción de Coberno 
habería que engadirlle outros moitos logros, 
xestións e compromisos que configuran a 
laboura de tan só un ano de Gobemo presidi
do por Suso Tallón. 

Pero todo este labor non sería posible 
sen a colaboración xenerosa dos veciños que 
puxeron tanta ilusión coma nós na tarefa. 

Dende estas páxinas queremos subliñar 
o noso agradecemento a todos e asegurarlles 
que seguimos á súa total disposición, coa 
convicción de que, contando co seu apoio, A 
Estrada volverá a ter un Goberno progresista 
disposto a traballar por todos e para tódolos 
estradenses. 
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Iniciativas do Grupo Municipal Socialista	 Opinión: Reforma do Sistema Educativo
 
o Grupo Municipal Socialista sempre e en 

tódalas Corporacións practicou corno oposición 
unha acción constructiva e de colaboración res
ponsableco Gobemo Municipalcorrespondente, 
aportando iniciativas,quecontribuírona mellora
la xestión do Goberno. Esta colaboración 
rexistrada nas actas e en feitos concretos non 
impediu nin impide exerce-la laboura decontrol 
e fiscalización do Gobemo corno nos atribúe a 
léxislación. A boa disposición e práctica socialis
ta, exercendo con responsabilidade a vontade 
dos cidadáns, contrasta radicalmente coa acción 
interesada e partidista de obstruccionismo e in
tento permanente de retrasa-la xestión, con 
atrancos,practicada polo PPcando era oposición. 
É evidente que, con esta actitude, conseguía 
camufla-la súa incapacidade para presentar ini
ciativasconstructivascornoasí o refiexanorexistro 
e as actas desde o ano 1979. 

Estas son algunhas das iniciativas 
propostas polo Grupo Socialista á Corporación e 
ó actual Gobemo Municipal: 

.. Entidades deportivas: O Grupo Munici
pal Socialista insta ó Gobemo, o 19-9-92,para que 
non demore rnáisno tempo as subvencións con
cedidas a Entidades Deportivas e as fuga efecti
vasa maiorbrevidadeposibleen baseóacordodo 
anterior Gobemo Municipal de data 15-6-92. 

.. Feira do San Martiño: Presentación da 
nosa queixa formal pola falta de rigor coa que se 
fixo a enquisa na que se amparaba o cambio de 
data da Feira e que lle obrigou ó Gobemo á 
realización dunha nova enquisa popular. 

.. Consultorio de San Xurxo de Vea (3-11
92): Moción pola que se solicita á Consellería de 
Sanidade paraqueatenda a solicitudeformulada 
poloanteriorGobemoMunicipal,segundoacordo 
do 4deXuño de 1992, incluíndo o Consultoriode 
San Xurxo de Vea nas prioridades de inversións 
do ano 1993. 

.. Vivendasde ProtecciónOficial (6-11-92): 

ción deVivendasde ProtecciónOficial formulada 
polo Gobemo anterior, en Comisión de Gobemo 
de 8deXuño do 92, e que, lamentablemente, para 
os interesesdosestradenses,nesteano aXunta de 
Galicia non considera A Estrada corno poboación 
prioritaria para a construcción de ditas vivendas, 
a pesar da gran demanda existente moi superior 
ás corenta solicitudes que quedaron exc1uídas da 
última adxudicación. 

.. Defensa contra Incendios e Salvamento 
(13-11-92): O estar obrigado o Concello, por ter 
rnáis de 20.000 habitantes, a presta-los servicios 
de Protección Ovil e Extinción de Incendios e 
tendoconstanciaoGrupo MunicipalSocialista da 
Orde que regulaba a concesiónde axudas econó
micasa Concellos para Parquesdedefensacontra 
incendiosesalvamento,recordárnoslleóGobemo 
Municipal a obriga de presta-lo dito servicio e a 
conveniencia de optar a este tipo de subvención 
que podía chegar ata o 85%; pero unha vez rnáis 
a neglixencia e a falta de atención ós problemas 
municipais fixo que o Gobemo non presentase a 
solicitude no prazo establecido pola Consellería. 

.. Obras no Rural <13-11-92):Requirirnento 
ó Gobem o Municipal para que respetara a rela
ción de acondicionamento de pistas, hoxe en 
execución, aprobadas polo Gobemo de coalici ón 
na Comisión de 18 de Xuño de 1992. 

.. Regulamento de Participación Cidadá 
(19.02.93): Polo que se establece a participación 
das Asociacións (de Vecíños, culturais,...) no 
desenrolo da vida Municipal. 

A participación e a descentralización fan 
compartir responsabilidades, melloran a eficacia 
ea transparencia da accióndegobemo,fomentan 
o sentimiento do deber cívico de cooperar coa 
institución municipal na mellora das condicións 
de vida e fui que os veciños, da vila e das parro
quias,poidanternassúasmansa responsabilidade 
de decisión democrática sobre os intereses colec
tivos, desterrando as posibilidad es dedefensa ou 
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Coa publicación en 1989 do Ubro Branco, o 
Ministerio de Educación introduciu nuneidatradi
cionalmente resistente ó cama como é o da 
educación, un proceso de Reforma do Sistema 
Educativoquerematou,noseuaspectoestructural 
coe publicación en 1990 da Lei Orgánica de 
Ordenación Xeral do Sistema Educativo, máis 
coñecida por LOGSE. 

Varias foron as causas que moveron ó 
Ministerio a plantexa-Ia devandita reforma que 
supón cambiosmoiimportantes tanto nasmodali
dades educativas, como nos distintos niveis e 
etapas, así comonas mesmas Dnalidades. 

Por unha banda, o tan traído e levado 
"fracaso escolar", entendendo comotalo número 
elevadodesuxeitosquenonconsiguenremata-los 
estudios para os que se matricularon, pódese 
apuntar como unhae noncativa causa. 

Enefecto,é obvio quenunsistema andeun 
alto porcentaxe de usuarios non acada os 

En segundo lugar, estaría o fracaso da 
Formación Profesional, sabordetodonoreferente 
ó Nivel 1. Efectivamente, osistema educativo que 
consagra a Lei do 70 é un sistema de dobre vía, 
unhaqueconduce a través doBUPá Universidade 
e outra queprepara para o mundo do traballo. 

Este sistema de dobre vía, non funcionou 
talcomootestemuña a escasademanda,reducida 
na maioría doscasosós alumnos que fracasaron 
noBUPouquenonsuperaron a EXB, o que trouxo 
como consecuencia que, ante os ollas da 
sociedade,estesestudios deFPaparecerancomo 
estudios desegundo nivel. 

Paralelamente deuse unha baixa valora
ción dos títulos expedidos, entendidos polo 
empresariado como procedentes dunha forma
ción excesivamente teórica. e desvencellada das 
necesidades tesis da empresa. 

Xaen 1985,nuninforme daOCDE, sedicía 
que os empresarios "teñen en pouca estima as 

Moción pola que se reitera a peticióndeconstruc- priorizacióndosparticularesencontradosxerais.	 obxectivos propostasalgo falla e, en consecuen titulacións obtidas na FPdeprimeirograoconñen
cia, algo debeser cambiado. domáisna formación que dá a propiaempresa".7_~ ~ ~:~:;~:~mCDcm:COQc:la :l!»»l»"~	 ....~_~..~~~ ••• u ••• ••• u __._~ __ • • _ •••• •• . 
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o Grupo Municipal Socialista sempre e en 

tódalas Corporacións practicou corno oposición 
unha acción constructiva e de colaboración res
ponsableco Gobemo Municipalcorrespondente, 
aportando iniciativas,quecontribuírona mellora
la xestión do Goberno. Esta colaboración 
rexistrada nas actas e en feitos concretos non 
impediu nin impide exerce-la laboura decontrol 
e fiscalización do Gobemo corno nos atribúe a 
léxislación. A boa disposición e práctica socialis
ta, exercendo con responsabilidade a vontade 
dos cidadáns, contrasta radicalmente coa acción 
interesada e partidista de obstruccionismo e in
tento permanente de retrasa-la xestión, con 
atrancos,practicada polo PPcando era oposición. 
É evidente que, con esta actitude, conseguía 
camufla-la súa incapacidade para presentar ini
ciativasconstructivascornoasí o refiexanorexistro 
e as actas desde o ano 1979. 

Estas son algunhas das iniciativas 
propostas polo Grupo Socialista á Corporación e 
ó actual Gobemo Municipal: 

.. Entidades deportivas: O Grupo Munici
pal Socialista insta ó Gobemo, o 19-9-92,para que 
non demore rnáisno tempo as subvencións con
cedidas a Entidades Deportivas e as fuga efecti
vasa maiorbrevidadeposibleen baseóacordodo 
anterior Gobemo Municipal de data 15-6-92. 

.. Feira do San Martiño: Presentación da 
nosa queixa formal pola falta de rigor coa que se 
fixo a enquisa na que se amparaba o cambio de 
data da Feira e que lle obrigou ó Gobemo á 
realización dunha nova enquisa popular. 

.. Consultorio de San Xurxo de Vea (3-11
92): Moción pola que se solicita á Consellería de 
Sanidade paraqueatenda a solicitudeformulada 
poloanteriorGobemoMunicipal,segundoacordo 
do 4deXuño de 1992, incluíndo o Consultoriode 
San Xurxo de Vea nas prioridades de inversións 
do ano 1993. 

.. Vivendasde ProtecciónOficial (6-11-92): 

ción deVivendasde ProtecciónOficial formulada 
polo Gobemo anterior, en Comisión de Gobemo 
de 8deXuño do 92, e que, lamentablemente, para 
os interesesdosestradenses,nesteano aXunta de 
Galicia non considera A Estrada corno poboación 
prioritaria para a construcción de ditas vivendas, 
a pesar da gran demanda existente moi superior 
ás corenta solicitudes que quedaron exc1uídas da 
última adxudicación. 

.. Defensa contra Incendios e Salvamento 
(13-11-92): O estar obrigado o Concello, por ter 
rnáis de 20.000 habitantes, a presta-los servicios 
de Protección Ovil e Extinción de Incendios e 
tendoconstanciaoGrupo MunicipalSocialista da 
Orde que regulaba a concesiónde axudas econó
micasa Concellos para Parquesdedefensacontra 
incendiosesalvamento,recordárnoslleóGobemo 
Municipal a obriga de presta-lo dito servicio e a 
conveniencia de optar a este tipo de subvención 
que podía chegar ata o 85%; pero unha vez rnáis 
a neglixencia e a falta de atención ós problemas 
municipais fixo que o Gobemo non presentase a 
solicitude no prazo establecido pola Consellería. 

.. Obras no Rural <13-11-92):Requirirnento 
ó Gobem o Municipal para que respetara a rela
ción de acondicionamento de pistas, hoxe en 
execución, aprobadas polo Gobemo de coalici ón 
na Comisión de 18 de Xuño de 1992. 

.. Regulamento de Participación Cidadá 
(19.02.93): Polo que se establece a participación 
das Asociacións (de Vecíños, culturais,...) no 
desenrolo da vida Municipal. 

A participación e a descentralización fan 
compartir responsabilidades, melloran a eficacia 
ea transparencia da accióndegobemo,fomentan 
o sentimiento do deber cívico de cooperar coa 
institución municipal na mellora das condicións 
de vida e fui que os veciños, da vila e das parro
quias,poidanternassúasmansa responsabilidade 
de decisión democrática sobre os intereses colec
tivos, desterrando as posibilidad es dedefensa ou 
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Coa publicación en 1989 do Ubro Branco, o 
Ministerio de Educación introduciu nuneidatradi
cionalmente resistente ó cama como é o da 
educación, un proceso de Reforma do Sistema 
Educativoquerematou,noseuaspectoestructural 
coe publicación en 1990 da Lei Orgánica de 
Ordenación Xeral do Sistema Educativo, máis 
coñecida por LOGSE. 

Varias foron as causas que moveron ó 
Ministerio a plantexa-Ia devandita reforma que 
supón cambiosmoiimportantes tanto nasmodali
dades educativas, como nos distintos niveis e 
etapas, así comonas mesmas Dnalidades. 

Por unha banda, o tan traído e levado 
"fracaso escolar", entendendo comotalo número 
elevadodesuxeitosquenonconsiguenremata-los 
estudios para os que se matricularon, pódese 
apuntar como unhae noncativa causa. 

Enefecto,é obvio quenunsistema andeun 
alto porcentaxe de usuarios non acada os 

En segundo lugar, estaría o fracaso da 
Formación Profesional, sabordetodonoreferente 
ó Nivel 1. Efectivamente, osistema educativo que 
consagra a Lei do 70 é un sistema de dobre vía, 
unhaqueconduce a través doBUPá Universidade 
e outra queprepara para o mundo do traballo. 

Este sistema de dobre vía, non funcionou 
talcomootestemuña a escasademanda,reducida 
na maioría doscasosós alumnos que fracasaron 
noBUPouquenonsuperaron a EXB, o que trouxo 
como consecuencia que, ante os ollas da 
sociedade,estesestudios deFPaparecerancomo 
estudios desegundo nivel. 

Paralelamente deuse unha baixa valora
ción dos títulos expedidos, entendidos polo 
empresariado como procedentes dunha forma
ción excesivamente teórica. e desvencellada das 
necesidades tesis da empresa. 

Xaen 1985,nuninforme daOCDE, sedicía 
que os empresarios "teñen en pouca estima as 

Moción pola que se reitera a peticióndeconstruc- priorizacióndosparticularesencontradosxerais.	 obxectivos propostasalgo falla e, en consecuen titulacións obtidas na FPdeprimeiro graoconñen
cia, algo debeser cambiado. domáisna formación que dá a propiaempresa".7_~ ~ ~:~:;~:~mCDcm:COQc:la :l!»»l»"~	 ....~_~..~~~ ••• u ••• ••• u __._~ __ • • _ •••• •• . 
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Por si isto fora pouco existe un forte 
desaxuste entrea ofertade titulacións e a deman
da. do mercado laboral. 

O lado destas causas que poderiamos 
cualificar de "imemes" Ópropio sistema, déronse 
outrascircunstanciasmáis'extemes'quepoderían 
resumirse, por unha banda, nos cambios socio
políticos que trouxo consigo a implantación da 
democracia e por outra o feito transcendental da 
nosaincorporación como membros da CEE. 

Efectivamente, o carácterdemocrático do 
réxime constitucional e a articulación do Estado, 
segundo omodeladoEstado dasAutonomías, non 
casamoibencun ensino centralizado eprograma
do dende o poder central sen ter en canta a 
idiosincrasia, a lingua e os dereitos políticos que 
constitúen a España actual. 

Doutro lado, oaumento doparo,provocado 
enpsttepalaaparición dasnovastecnoloxías, que 
require fortes inversións de capital ó tempo que 
reduce a necesidade de man de obra, parecerían 
aconsella-Io aumentoda idade de escolarización 
obrigatoria. 

A integración na CEE, pala súa banda, 
esixedeinmediatoa adaptación dosistema educa
tivoó sistema vixente na maioría dospaíses que 
compoñen a Comunidade, cunhaobrigatoriedade 
do ensino ata os 16 anos e unha maior 
diversificación dasofertas, retrasando omáisposi
ble a toma de decisións. 

Pois ben, por riba doutros pormenores, 
moitas veces excesivamente técnicos, a Reforma 
pretende dar resposta a estasgrandes carencias 
advertidascapasodo tempo, naestructuración do 
sistema baseado na lei de 1970. 

Comonavidades eclarasmellaras sobreo 
anterior, podemossinala-Ias seguintes: 

.. Por primeira vez na historia do sistema 
educativo espeño' a educación infantil, é dicir, a 
etapa comprendida entre3 e 6 anos, queda incor
porada depleno dereito ó sistemaeducativo. 

..O ensinoabrigatorioesténdese ata os 16 
anos abranguendo a Educación Primaria (6 a 12 
anos) e a Secundaria (12-16) introducindo nesta 
última etapa actividades de formación pre-prote
sionalpara todos.Oestexeitoremata osistema de 
dobre vía e só despois dunha formación básica 
arrpla e comúnprodúcesea escisión do sistema. 

A FP aparece organizada en módulos 
altamente especializadosqueexclúen oscontidos 
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decaráctermáisteórico-académico, prevéndose a 
potenciación dasprácticas en alternancia no seo 
das empresas, ca fin de que as novas titulacións, 
respondan cadavezmais,ás demandas domerca
dodetraballo esirvan dexeitoefectivoparaacadar 
unposta de traballo digno. 

O Bacharelato queda reducido a dous 
anos, presentandocatromodalidades: Ciencias da 
Natureza edaSaúde; Ciencias Humanas eSociais; 
Tecnoloxía e Artes. 

Posibilidade dequea comunidade escolar 
decomún acordo, adapte os estudios curriculares 
ás características do entorno, potenciando unha 
aprendizaxe máis significativa e incardinada no 
medio. 

Hai que dicir tamén que non todo son 
bendicións eque, comoentodocerroio,aparecen 
as voces críticas, centradas maioritariamente no 
tramo da Educación Secundaria. 

Estes críticos, argumentan que unhapro
longación do ensino abrigatorio, e polo tanto co
múnata os dezaseisanos, ha de levarnecesaria
menteconsigo undeterioro dacualidade doensino, 
unha baixa no nivel de adquisición de 
coñecementos unha nexeibizaciónn (así se lle 
chama)quealudeá necesidadedefacerasequible 
este ramo educativo á totalidade da poboación e 
polo tanto á necesidade de rebaixa-Io nivel. 

Sen nega-Io que de certo poida haber 
nesta crítica, coidamos que un sistema 
verdadeiramente democrático debe aspirar 
prioritariamenteá ampliacióndaescolaridadepara 
todos, aínda queeste feito leveirrplícitoo deséen
so dacualidade para uns poucos.Xa sucedeuasí 
coaimplantacióndaEXB, emanadadareforma do 
70epareceobvioqueosresultados foronpositivos 
para o conxunto dopaís. 

Así pois, e volvendo ó comenzo deste 
articulo, a reforma noseuplanoestructuralparece 
positivae vantaxosano seu conxunto. 

Fai falla agora que os axenteseducativos, 
en especial a Xunta de Galicia, pero tamén ·OS 

profesores, paise ospropiosalumnos, fagan posi
blequeo textolegalseconcreteentransformacións 
reaisque poñan as basespara o relanzamento e 
modemizacióndefinitivadestenosopaís na espe
ranza dunmellar futuro. . 

JAIME RODRIGUEZ VALCARCEL 
Licenciado en Pedagoxía 

Mestre no C.P. de Codeseda 

[1!i1l¡lli]l!jfll ~lllIl alllll¡l!ii¡¡B¡¡¡¡llmU¡¡¡¡lllllimml 1IIIIOOlfll ¡¡¡¡il

formación para o futuro, como unha demos
tración de que, desde o Concello, se pode 
traballar para mellora-lo emprego. 

.. Xestiónsrealizadas,conposterioridade 
á concesión da Escola Taller, ante a Adminis
traciónCentral, para a ampliación dos módu
los e do número de alwnnos no ano 93,deron 
o seu froito e hoxe xa é unha realidade confir
mada ampliación nun novo módulo de Fon
tanería e Electricidade e 5 alwnnos máis no 
módulo de Construcción. 

Política social: 
.. Acondicionamento de escolas unita

rias co fin de acerca-la prestación dos servi
cios sociais ós veciños das parroquias. 

.. Creación da Oficina de Asesoramento 
e Servicio Xurídico á muller. 

.. Realización de cursos en colaboración 
co INEM, como unha acción política de for
mación e fomento do emprego. 

.. Dentro das medidas encamiñadas a 
favorece-la igualdade de oportunidades va
loramos como necesario o servicio dunha 
Gardería Infantil Pública, para o que fixemos 
a correspondente solicitude á Consellería de 
Traballo. 

Promoción turística: 
.. Solicitude, á Xunta de Galicia, de in

corporación do Municipio da Estrada ás Ro
tas do Camiño de Santiago. 

.. Dotación presupostaria para a promo
ción do Municipio entre o que se incluía a 
sinalización de Parroquias, lugares, e monu
mentos de interese histórico e cultural. 

Outras actuacións: 
.. Xesti6n ante o Ministerio de Obras 

Públicas eTransportes paraque fose incorpo
rada a N-640 (Chapa-A Estrada-Vilagarcía) 
dentro das prioridades de dito Ministerio 
para o ano 92, conseguindo a incorporación 
de dita obra ás inversións previstas para 
Galicia, evidencia da eficacia da xestión é a 
inmediata execución das obras que foron 
adxudicadas a empresa Fom en to de 
Construcci6ns e Contratas por un importe de 
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1.874.508.492 pesetas, estando previsto o 
comenzo das obras no inicio do 93, tendo un 
prazo de execución de 24 meses. 

.. Coa xestión realizada polo ex-alcalde, 
Suso Tallón, conxuntamente co Alcalde de 
Padr ón, ante as Deputacións da Coruña e 
Pontevedra,conseguiuse que estas asumiran, 
definitivamente, o compromiso de contrata
ción da "PONTE SOBREO RIO ULLA" entre 
SINDE (PADRON) e SAN MIGUEL DE 
BARCALA (A ESTRADA). 

En base ó compromiso adquirido e con 
data 29de Outubro do 1.992,a Deputación de 
ACoruñaremiteádePontevedraoPresuposto 
actualizado, que ascende a 117.257.269 pese
tas, para que consigne o 50% do custo do 
mesmo nos presupostos de 1.993, xa que o 
outro 50% está consignado nos presupostos 
da Deputación da Coruña, co fin de executa
las obras no presente ano. 

Durante este ano a Deputación de 
Pontevedra deberá realiza-la axudicación e 
contratación, tal como se estipula no convenio 
asinado por ambas deputacións, co que se 
conseguirá unha mellora importante nas 
comunicacións entre as dúas poboacións e os 
Concellos das mesmas. 

.. Solicitude ante a Xunta de Galicia para 
a construcción de vivendas de Protección 
Oficialde especial importancia para as econo
mías máis humildes. 

.. Cesión de terreos á Consellería de 
Sanidade para a inmediata construcción do 
Consultorio Médico en San Xurxo de Vea. 

A esta síntese da acción de Coberno 
habería que engadirlle outros moitos logros, 
xestións e compromisos que configuran a 
laboura de tan só un ano de Gobemo presidi
do por Suso Tallón. 

Pero todo este labor non sería posible 
sen a colaboración xenerosa dos veciños que 
puxeron tanta ilusión coma nós na tarefa. 

Dende estas páxinas queremos subliñar 
o noso agradecemento a todos e asegurarlles 
que seguimos á súa total disposición, coa 
convicción de que, contando co seu apoio, A 
Estrada volverá a ter un Goberno progresista 
disposto a traballar por todos e para tódolos 
estradenses. 
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outra vez, polo Partido Popular. Estrada para un concerto gratuíto en cada Pao de Carballo (Revirado)
parroquia. .. CelebracióndaprimeiraFeirada Becerra 

Selectacomo unhainiciativadeapoio aunsector 
de gran importancia na vida económica de A 
Estrada. 

.. Solicitude á Conselleria de Agricultura 
para que foseconsiderada A Estrada romo sede 
Comarcaldunha futura ubicación dos servicios 
ComarcaisouSubdelegacióndeditaConsel1eria. 
A tal fin, ofrecéronselle á Consellería os locais 
necesarios para que, no momento da creación 
das oficinascomarcáis,A Estradacontasedentro 
das prioridades que, polo propio peso especi
fico do sector agrario e pola súa ubicación 
xeográfica, lle corresponden. 

.. Creación da Rondalla Municipal. 

.. Elaboración do plan d e ac on
dicionamento de escolas unitarias e colexios 
públicos asumidopoia DelegaciónProvincial 
de Educación. 

.. Colocación de refuxios escolares e do
tación presupostaria para completa-las nece
sidadesde marquesiñasnasparadas do trans
porte escolar. 

Fomento do emprego: 

..A creación da Escola Tallereasúaposta 
en funcionamento fixo que os xov es 
estradenses teñan unha ocupación ou unha 

.. Diante das airadas protestas (cuínqueos e 
bruídos incluídos) de porros e vacas polo mal estado 
de eiras e currais, estase a proceder 6 asfaltado de 
determinados accesos privados: ''Éunha experiencia 
piloto nesta nova etapa, signo de progreso e acorde 
cos principios da sociedade protectora de animais", 
manifestaron membros do Gobemo Municipal. 

.. Non é certo que a instalación de bombillas 
en eiras e galiñeiros sexa por unha política de 
amiguism}), como tendenciosamente se pretende 
facerver. Eunha simple cuestiónde eficacia laboral 
e rendabilidade avícola, informaronfontes fidedig
nas próximas á Alcaldía:Permite face-los laboresde 
noite, as galiñas e os capóns non se deitan con día, 
engordan antes e poñen mm. lOo non? 

.. A intensidade de traballo do actual equipo de 
gobenwimpide ósseus membros facer comidas enfamilÚl . 
Diante dos cuantiosos gastos que isto ocasionae para 
disimula-logastogastronómico,estaseaestudÚl-laproposta 
decontratación dunequipodeaxiña enseroicopermanen
tena Casa doConcello. (Pagado cos carlos detodos toca a 

I menos).I 

.. Ram6n Campos, Alcalde da Estrada pola 
gracia do merco-vendo, vén de cesara determinados 
pedáneos alongados dos seos postulados políticos e 
elixidos democráticamente polos veciños: ''Non é 

unha eazatade meigas,non.Istoeraantes, e viuse que 
era perigoso para o sistema nervioso do persoal, con 
depresi6ns incluídas. Isto non, isto polo ben daé 

Estrad a". 

.. Non é certo que a perda da independencia 
acarree trastornos psíquicos ou problemas de adap
tación ó novo estado. "lsto non se pode considerar 

unha verdade universal, pen 
saráAlfonso Uzal. Eu, 6 deixar 
de ser "independente", gañei 
en estabilidade,rendi-bilidade 
e seguridade laboral e ata me 
atrevo a falar en público sen 
que se me note o de PPiolo. 

... Os "Campos ". para que 
produzan, hai que laboralos e 
cultivalos.Perodianiedacriseagra
riaqueestáasufri-Iosectoromellor 
é recotocaloe. Se o queren confir
mar cos seus propios 01105,pásense 
polas oficinas do Concello, pola 
COTOP (Lalin), por..., e verán 
"Campos" traballados (en partici
pio, non traballando). 

... A Mouteiro Veiga
Pereirasde Labrada,de alcume 
"Guicholo de Leiro",viúvo,sete 

Educación e cultura:
 

.. Convenio coas Bandas de Música da 
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fill os, case iro, en paro, 
deberanlle poñer Cáseque. ¿A razón? Case He toca a 
Lotería, case lle regalan un coche, case atopa traballo, 
e con.tanto nome agrario case puido resolve-la súa 
vida ron choio no Concello a pouco que se achegara 
un chisquiñomáis."¡Ai,seeufora Camposl",laiábase. 

.. Para tranquilidade dos futuros ab oados de 
telefónica, informámoslles que, a pesares das tenta
tivas, das aspiracións, d os esforz os,.... do Sr . 
Bemardezeoutros intermediariosmercachifles,estes 
non traballan en TELEFÓNICA, aínda que o poida 
parecer polas abondosas visitas domiciliarias que 
están a facer. Se vostede desexa instala-lo teléfono 
póftaseencontacto coaempresa responsable -TELE
FÓNICA- ben persoalmente ou chamando ó 004, 
onde os atenderán con toda a abundancia de datos 
e amabilidade. Posto que, parece que Telefónica 
tamén se dedica a esto dos teléfonos. 

.. O non vaimáisdobestiario submiso, deabsoluta 
mansedume, de can de palleiro lambeteiro, chámase1le 
MAN/CON. 

Poisben, estes mañigóns parecen se-Iospreferi
dos polo Sr. Alcalde e membros do seu grupo de 
gobemo entre os cídad áns da Estrada. Os que 
cacarexan e lle alporizan o seu galiñeiro de pitas 
mansas con valorad6ns ou críticas negativas á súa 
xesti6n son chamados a contas e ben avisados que
dan. Antecedentes hainos. Unhas chapetas, unha 
chamada 6 orde, un tironciño de orellas, e .... a ver 
quen es ti, que che fixemos OOS,... Os outros os que 
calan a todo,os quedinatodoamén, os quecomulgan 
con rodas de muiño,...,eses, eses si queson boa xente. 
Pois iso, que só Hefalta contratar 6 domador ese do 
Anxel Cristo e poñemos a todos a andar. 
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.. Apertura de novas rúas: Prolongación * Arranxo de camiños e pistas con 
daRúaJus toMartínez,Rúa daPraza da Igrexa formigonad os e co cambio d e asfalto por1:><:1 Buzón do Veciño 

o "Buzón do Veciño" será unha sección do Boleiin quenace coa idea dedarlle a posibilidade 
de participar naelaboración destevoceiroatódolos estradensesque oconsideren oportuno.Esta sección 
pretende recoller todas aquelas aportacións axeito denoticia, de iniciativas, suxerencias, preguntas, 
opinións, criticas e denuncias queos veciños consideren de interés divulgar e solucionar. 

Os textos quese enoien para a mesma, deberán de ser breves e virán asinados polo remitente, 
acompañados donúmero doseu D.N.I.. A recepción dos mesmos será no:Apartado de Correos 
n!! 51.- A ESTRADA. 

A petición expresa do seu autor, publicarase o texto como anónimo ou baixo seudónimo. 

Por outra banda a pista que cru
za o lugar esta intransitable, ata tal 
puntoqueo serviciode panerecollida 
do leite manifestounos que de non 
arranxarse o carniño deixarían de pres
tar talservicio¿Aque espetanos gober
nantesdoConcello? Estamoscansosde 
recordarlleo noso problema. 

¿Estarán esperando as vésperas 
das eleccións? 

R: O que deben facer os veciños 
e nomear uns representantes para 
plantexar de novo esta situación ó 
Goberno Mu nicipal e esixirlle expli
cacións pola tardanza e ó mesmo 
tempo que lle presten a atención que 
merecen uns servicios de primeira 
necesidade, para o rural, como son os 
expostos. . 

O Grupo Municipal socialista, 
ante a despreocupación ou desiniere- . 
se evidente do Goberno Municipal le
vará a cabo as actuacións oportunas 
para queos responsables municipais 
non demoren máis o arranxo de ditos 

P: Somos un grupo de veciños de Barro
Codeseda que ternos desde hai varios meses feita a 
instalación dun novoalumeado público. Pagárnola 
cota, que nos impuxeron, tódolos veciños menos 
dous, que o parecer non queren pagar a parte que 
lles corresponde porque lle ofreceran roáis puntos 
de luz que os instalados. 

O lamentable deste tema é que o alumeado 
estásenconectara redeeléctrica e polotanto se antes . 
tiñamosunalumeado d eficiente,agoraestamos sen 
ningún tipo de alumeado ¿Que podemos facer?, 
¿Quen é o responsable desta situación? 

servicios. 

P: "Como veciño de Orazo gustaríame saber 
enque situaciónseatopaa instalacióndos ventanais 
do local social parroqu ial, prometido no seu día e 
que foronaprobados xa fa¡ tempoe aínda están por 
instalar" . 

Manuel Otero Pereiras (Bend exa-Orazo) 

R: No noso programa de goberno figuraba, e 
asise levou a cabo,o arranxo delocais queprestaran 
servicio ácomunidade deoeciños.Entreelesfigura

á Praza da Feira, Rúa 51 e Rúa da Cañoteira. 
, 
I .. Urbanización de rúas: Rúa Baiúca, 

Avda. de Vigo, Rúa San Paio, Rúa Fernando 
Conde (en colaboración co INEM) e Acceso a 
zona Deportivo-Cultural. 

.. Pavimentación de rúas: Rúa Bauza 
Brei, Rúa do Cruceiro, Prolongación da Rúa 
do Muíño, Pr olongación da Rúa Losada 
Diéguez, Rúa Iryda, Travesía de Vea, Rúa de 
Correos, Rúa de Irmáns Valladares, Travesía 
da Igrexa, Travesía do Cruceiro e 1íSTravesía 
da Avda. de Pontevedra. 

.. Outras Obras: Nova canalización da 
traída de auga ó núcleo urbano, Pista Poli
deportiva cuberta no C'P, de CodesedaB" 
Fase edificio Escola Taller e reparación de 
pistas polideportivas e Rampla Monopatín. 

aglomerado asfáltico, quesupónunhamellora 
substancial no firme, con respecto ó que se 
viña facendoen acondicionamentodecamiños. 

.. Extensión da recollida do lixo en todo 
o rural, 

* Subvencións para traídas de auga e 
presas de regadío. 

* Reparación delocais sociais e culturais. 

* Melloras e ins talacións de alumeado 
público,aprobación do proxecto d ealumeado 
público para diferen tes parroquias por un 
importede34mill ónsdepesetas,actualmente 
en execución. 

Promoción do Agro: 

* Pos ta en funcion a m ento do 
Matadoiro Comarcal, paralizad o polo Gru
po Popul ar co obxectivo de que a 2il inaugu

Actuacións no rural: 
Un dos maiores esforzos foi dirixido ó 

rural polas necesidades de implantación ou 
de mellora de servicios que viña padecendo. ra ción do mesmo puidera levarse a cabo, 
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Síntese dun ano de xestión
 

Aín da qu e a p resencia do "Grupo 
Independente" foi na maioría das actuacións 
unha dificu1tade engadida, o Goberno, que 
presidiu Suso' Tallón, levou adiante unha 
xestióneficaz enitidamente diferenciada, nas 
formas e no fondo, doutras etapas da vida 
municipal. 

Oeste ano de xestión e de traballo 
pódense salienta-las seguintes Liñas de ac
tuación: 

Información: 
Facendo chegar 6s "Alcaldes de Barrio"e 

Asociacións Veciñais aquela información que 
llespodíaser ú tilpara osintereses dosveciños. 

Participación veciñaI: 
Prestando apoio decidido á creación de 

Asociacións d e Veci ño s e posta en 
funcionamento do Buzón de Suxerencias, a 

través do calos vecii\os puideronface-lassúas 
suxerencias e aportacións, que na medida das 
posibilidades, foron tidas en conta. 

Dedicación: 

A atención da Alcaldía e membros do 
Goberno, na xestión diaria, acadou un bo 
nivel, que fixo que a xestión fose eficaz e de 
permanente atención ós problemas dos 
vecii\os. 

Liñas xerais de'xestión 

Acción urbanística: 
Despois de moitos anos de espera o 

GobernopresididoporSuso Tallónacometeu, 
por fin, a apertura de novas rúas, garantindo 
a súa execuci6n óincluílas nosPresupostos do 
92e en Plansde Obrasqueobriganaexecutalas 
e axilizan o proceso. 

goberno como servicio público, 
de creación de benest ar para os 
cidadáns, de mellora das súas 
condidóns de uidaeaiendendo ás 
necesida des xerais manifestadas 
polos representantes dos ueciños, 
posto quecalquera goberno non é 
máis ca un xestor dos cartos de 
todos eestes cartos deben reverter 
en beneficio xeral. 

Outra, a que se está a 
levar a cabo actualmente, na que 
se gobema por amigu ism o, por 
clientelismo político, por intere
ses p artidarios máis que de 
xes tión, sen ter en conta as de
m andas reais dos veciños, sen 
contarcosseus representantesvá
lidos senén con aqueles que son 

ba o de Orazo, queademais serve de Colexio Elec
toral, e para o quenunha primeira fase figuraba a 
insta lación de ventanaispara, posteriormente, aco
meter o arranxo do interior. 

Pois ben, eses ventanais fo ron aprobados, 
en aluminio lacadoe de corredoira;enComisión de 
Gobemo de30de Decembro de 1.991.Posteriormen
te, e porcons ideralos máis acordes coas caracterís
ticas do edifido, fo i aprobado na Comisión de 
Gobemo do 15-6-92 o cambio para poñelos practi
cables. 

Consideramos quexa deberían estar colo
cados eparaelo[aremos as oportunasxestiónspara 
que, de inmediato, se cumpra o acorde da Comisión 
de Gobemo. 

P:"Os veciños deLoimilentregamos unescri
to de protesta pola ins talación de puntos de luz 
pública en lugares privados e sen ter en conta as 
necesidades reais do vecindario nin as comís íóns 
que levaron a cabo todo o proceso de reformas dos 
alumeados . Non se nos contestou . Para máis sor
p resa, sup rimense asfaltados de pistas que daban 
servicioadistintascasas e nonse contemplanoutros 
imprescindibles, sen embargo, asfáltase un acceso 
en finca privada que 56 beneficia ó p ropietario da 
mesma. ¿Como pode seresto?". 

M.X.P. (Loimil) 

R:Está claroquehaidúas formas diferentes 
de administra-los cartos PÚblicos: 

Unha, a levada a cabo por nós mentres 
estivemos gobernando, .baseada no principio de 

fie is intermediarios captadores . 
de prebendas, que busca que os cartos que son de 
todose tiñan quexerarunbeneficioxeralesterecaia 
só nuns poucos. 

Como queira que estas actuacións son ex
tensivas tioutros eidos da vida pública, inv itamos 
a todos a quefagan PÚblicas estas irregularidades 
contrarias ó benestar xeral dos cidadáns e que só 
benefician a particulares. 

P: En San Miguel de Castro, o mesmo ca 
noutras parroqu ias, recibimos a visita de membros 
do Goberno Municipal coa oferta da instalación en 
tód olos domicilios de teléfonos celulares e a trami
tación de solicitudes. Seis meses despois, aínda 
seguimos agardando e coa preocupación de que, 
polo menos algunhas solicitudes, non tiveron en
trada en Telefónica. ¿Que podemos facer para con
tar con este servicio indispensable? 

Vecíños de Castro 

R: Está claro queo dos teléfonos foi un tema 
queo PP quixo rendabilizarpoliticamente . Pero, o 
que si está máis claro aínda é que, o que fixo as . 
xestións, ben por desidia ou por outras que 
puideramos sospeitar, non as leoou a bo porto para 
so lucionalas no tempo requerido. 

De calquera xeito, ~exa o teléfono celular, 
como eses de Castro, ou doutro tipo calquera; a 
mellorcanleparaunhaprontainstalación édirixírse 
á ofiCina de aboados de telefónica ou ben chamando 
ó 004. Se contan con Asociación de Vecmos ou 
Xunta Parroquial que poida tramitar e servir de 
canle ás demandas detódolosved ños, moito mellor. 
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Oferta de emprego 1993 Editorial
 
" 

Están en estudio, por parteda Corporación, "" Unha praza de Conserxe dé Colexio de 
asBasesparacubrirosseguintespostos de traballo: Ensinanza Xeral Básica. A mínima titulación 

esixida e o Certificado Escolar. "" Unha praza de Técnico de Administra
ción Xeral. A titulación necesaria, para poder "" Persoallaboral fixo-d iscontinuo para as 
optar e a de Licenciado en Dereito, Ciencias Piscinas Municipais: 
Políticas, Económicas, Empresariais, Intendente - Un socorrista, imprescindible o Título de 
Mercantil ou Actuario Mercantil. Socorrista espedalidade Acuático, expedido pola 

"" Unha praza de Administrativo de Admi FederaciónEspañolade SalvamentoeSocorrismo. 
nistración Xeral, A titulación necesaria e a de - Unha persoa para taquilla e dúas para
BachillerSuperior, Formación Profesional IIGra gardarroupa e limpeza de vestiarios de homes e 
do ou equivalente. mulleres. Valoraranse corno méritos a experien

cia e a minusvalía física,sempre que non impida "" Dúas prazas de Auxiliar Administrativo 
o exercicio do traballo a realizar. de Administración Xeral. A titulación esixida ea 

de Graduado Escolar ou equivalente. "" Un Licenciado en Económicas. Persoal 
laboral de duración determinada. "" Dúas prazas de Asistente Social. A 

titulación necesaria para optar a estas prazas e a "" Un Perito Agrícola. Persoal laboral de 
de Asistente Social ou Traballador Social. duración determinada. 
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Horario de atención os veciños polo Grupo Municipal Socialista 

Na Rúa Avda. de Benito Vigo ~ 22 (Edificio Gran Vía) Portal B. 

"" Luns e Venres de 8,30a 10 horas da noite. 

"" Mércores de 11 a 12,30horas da mañá. 
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Outras informaciónsde interese 
Documentación necesaria para solicitar licencia de obra 

a) Obras menores b) Obras que necesitan proxecto: 
(non necesitan proxecto): 

\; 

"" Instancia. 
cerres de fincas, reparacións que non modi


."" Proxecto redactado por técnico compefican estructura nin volurne, galpóns para usos 
.. tente. agrícolas, 

"" Instancia a disposición do solicitante nas .. Certificado técnico de que conta con 
oficinasdo Concello, pola que se solicita a Licen caudal de auga suficiente para o abastecemento 
cia. da vivenda. 

"" Plano de situación da obra. "" Titulo de propiedade da finca. 

"" Descrición das obras a realizar. "" Oficiode d irección de obra. 
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Transcorrido un ano e medio das pasadas 
Eleccións Municipais o Grupo Socialista saca á 
luz o primeiro Boletín Informativo. Esta publica
ción, ó mesmo tempo que pretende ser un 
vínculo de acercamento dos veciños á Institu
ción Local, quere achega-Ia información ós 
fogares dos estradenses provocando a análise 
reflexiva da vida municipal e alentando á parti
cipación na xestión dos intereses colectivos. 

A historia da política municipal na súa 
etapa democrática, aínda que está na memoria 
de todos, ben merece unha reflexión sosegada, 
que nos permita diferenciar o que son 
comportamentos nobres e actitudes democráti
cas enraizadas na inmensa maioría dos 
estradenses da utilización dosistema democrá
tico que ben facendo o PP, en beneficio partidis
ta e, sobre todo, determinados "persoeiros" que 
non dubidan en utiliza-lo 'Yodo vale" con tal de 
consegui-Ias prebendas persoais ou familiares 
que mel/oren oseu benestar; i Iso si! coa utiliza- . 
ción sesgada dos votos dos estradenses. 

Hoxe, de non ser evidentes os intereses 
e as preb endas que di lucidaron certos 
personaxes, amparados no transfuguismo, no 
concep to mediocre e mercantil da democracia, 
na 'conspiración e na carencia dos máis 
elementais principios éticos, teriamos que estar 
analizando comportamentos esquizo-frénicos e 
paranoides. <, 

O itinerario político, raiando coa histeria, 
recorrido polo PP local, exemplo vivo de inma
durez democrática coas súas fundacións e 
refundacións ó redor do que é máis cacique en 
cada momento, que se resume nun "quita e 
pon", ó que l/e temos que engadir o episodio do 
"conspirador inocente" e camufladamente 
chamado Grupo Independente, que pode xerar 
na conciencia dos cidadáns a imaxe de que 
farsa e engano son sinónimos de política e 
democracia; paralelismo que os demócratas de 

benrexeitamoscoamesma forzaqué rexeitamos 
a dictadura e a tiranía. 

Non deixa de ser paradóxico, triste, 
esperpéntico e incomprensible para unha gran 
maioría de estradenses, que a acción de 
Gobemo, eficaz e positiva para os vecinos, que 
viña exercendo o Grupo Socialista nas últimas 
Corporacións foran a causa egoísta que o PP 
encontrou para apartamos dos Gobemos 
Municipais, precisamente, porque estes funcio
naban. 

Osque estemosondeestivemos sempre, 
coa democracia, con ilusión e boa fe, con res
pecto á vontade expresada libremente polos 
veciños, estamos tamén na obriga de trabal/ar 
para dignifica-la política municipal, para que a 
honestidade, a honradez, a ética, a eficacia, a 
dedicación, a solidariedade e a acción política 
sen priviJexios para ninguén, sexan as carac
terísticas da política municipal. 

Nas pasadas eleccións a candidatura 
socialista encabezada polo ex-alcalde Suso 
Tallón obtivo os mel/ores resultados da historia, 
sen embargo ó non acada-Ia maioría suficiente 
para formar un Gobemo progresista viuse na 
obriga de acepta-lo apoio e posteriormente a 
chantaxe e a traición de quen, en base ás 
prebendas recibidas, hoxe disfroitan o seu me
dre e benestar persoal. 

Os Socialistas seguirán trabal/ando, 
comasempre, para que un NOVO AMAÑECER, 
despexado de camuflados demócratas, depu
rado de elementos contaminantes volva co res
paldo veciñal suficiente para continuar coa 

laboura de cambio que o Gobemo progresista, 
presidido polo ex-alcalde Suso Tallón, empeza
ra,e que como sabemos, viuse truncada e 
aprazada pote avaricia dos qu e todos 
coñecemos. 
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