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1. UN CONCELLO PARA VIVIR E TRABALLAR 
 Nos últimos anos o Estado foi dando pasos firmes no ámbito lexislativo e 
institucional para que o deseño antisocial e antigalego fose avanzando sen 
obstáculos. No ámbito municipal, o poder central ocasionou menos competencias, 
restricións de financiamento e control do gasto. Este control desde Madrid non se 
adecúa ás características do noso País e non atende as nosas necesidades. Ademais, 
con tanto recorte de recursos e financiamento, moitos Concellos só puideron facer 
fronte ao pago do gasto corrente e actualizar os pagamentos atrasados. 
Todo isto limita a capacidade de intervención dos concellos para poder actuar, ante 
as situacións de emerxencia social, facer fronte ás novas necesidades sociais, ao 
desemprego, á pobreza e á exclusión de cada vez máis amplos sectores populares, 
convertendo as súas competencias socioeconómicas en papel mollado, sendo tan 
necesaria esta intervención porque o Concello é a administración máis preto da 
xente.  
 A presenza do BNG nos Concellos serve para cuestionar o contexto tan adverso 
para a Galiza, para as súas clases populares; para reverter a situación de emerxencia 
que padecemos como pobo: desemprego, emigración, sangría demográfica, 
degradación dos servizos públicos, desmantelamento económico e produtivo, 
desgaleguización,... 
 O BNG é un proxecto nacional e nacionalista, que se fundamenta na 
construción dunha nova Galiza desde os concellos. Unha Galiza de cidades, rural e 
vilas con servizos de calidade; con tecido económico vivo e emprego; con calidade de 
vida, con capacidade para decidir o seu presente e o seu futuro, en favor do benestar 
de todo o noso pobo. 
 
 
 A loita contra o desemprego 
 Un dos piares que garanten o benestar e calidade de vida é poder contar cun 
traballo digno. Unha das peores consecuencias da crise, e tamén das políticas que se 
están a derivar, é a destrución de emprego ou os atrancos para desenvolver as nosas 
potencialidades económicas, xerando aínda maior empobrecemento, precarización e 
emigración.  
 O BNG desde os concellos propiciará a creación das condicións idóneas para 
impulsar e dinamizar a economía local, propiciará a posta en valor de recursos 
propios para atinxir un modelo de crecemento económico sustentábel, ademais de 
apoiar e investir no coñecemento, na investigación e na innovación para incentivar 
maiores niveis de emprego. 
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 Propostas: 
• Realización dun Estudo e diagnóstico da capacidade de empregabilidade e 
desenvolvemento empresarial do concello. 
• Reformulación do Plan Municipal de Emprego aumentando o seu orzamento, 
para desenvolver accións que faciliten a inserción laboral das persoas 
desempregadas do noso concello. 
• Establecemento dun Programa de fomento de cooperativismo laboral e de 
apoio a iniciativas de autoemprego local con asesoramento e cun programa estable 
de axudas. 
• Favorecer que as persoas con discapacidade estean máis presentes no mundo 
laboral, con inclusión de prazas, apoio á empregabilidade nas empresas, con especial 
atención ás persoas que poidan correr risco de exclusión laboral ou sufran 
discriminación. 
• Revitalización do actual sementeiro de empresas, incorporando un programa 
de itinerarios de emprendemento xuvenil como impulso da cultura emprendedora 
entre os mozos e mozas do Porriño. 
• Aplicar a máxima transparencia e imparcialidade nos órganos de selección 
municipais na inserción de traballadores/as como na selección para a formación de 
persoas desempregadas. 
• Revitalización da bolsa municipal de emprego, potenciando o seguimento 
individualizado das persoas desempregadas e revisando os actuais servizos de 
información e orientación. 
• Creación da Mesa Municipal polo Emprego, onde con outras administracións, 
sindicatos, asociacións de empresarios e axentes sociais implicados, creemos 
sinerxías e colaboremos na creación de emprego no Porriño. 
• Impulsar a inclusión de cláusulas sociais na contratación municipal e nos 
pregos de condicións dos servizos concesionados. 
• Fortalecer o tecido comercial e empresarial propios, apoiando o comercio local 
e de proximidade fronte ás grandes superficies e incentivando a compra de produtos 
locais e galegos.  
• Impulsar un autoemprego orientado á realización de proxectos sustentables 
que dinamicen sectores estratéxicos da economía local como son a agricultura 
ecolóxica, a permacultura e o comercio de proximidade. 
• Solicitar da Xunta máis recursos económicos en formación en I+D+I en 
coordinación cos tres centros tecnolóxicos do Porriño (AIMEN, CTAG, Centro 
tecnolóxico do granito).  
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 A mocidade: Unha aposta de futuro, o retorno da mocidade emigrada 
 O BNG nos concellos, na medida das posibilidades que o marco vixente 
permite, dará prioridade á implantación de políticas que fagan tornar a mocidade que 
se viu obrigada a emigrar nos últimos anos e impedir que continúe esta sangría.  
 Dende o BNG tamén artellaremos espazos comúns para a descarga e o 
intercambio de ideas, coa intención de formar un tecido organizativo de xente moza. 
 
 Propostas: 
• Creación dun Plan de Emprego Xuvenil adaptado á realidade do noso concello 
que poña o foco nas necesidades formativas e de orientación laboral específicas da 
nosa mocidade, incentivando conexións co tecido industrial xa establecido e tamén 
incentivando a presenza de novos sectores. 
• Traballar no desenvolvemento de iniciativas, proxectos e programas dirixidos 
a dinamizar a vida da mocidade. 
• Impulsar, xunto con outras administracións, o alugueiro social. Apostar porque 
as vivendas se reutilicen para a emancipación da xente moza implantando unha liña 
de axudas que o favoreza. 
• Campañas de educación afectivo-sexual dirixidas a aumentar o control sobre o 
corpo e a súa sexualidade, así como accións informativas sobre os efectos do 
consumo de drogas e prevención de riscos. 
• Fomentar a creación de tecido asociativo xuvenil no municipio, coa 
participación ou colaboración no mesmo do tecido asociativo cultural xa creado nas 
asociacións veciñais e parroquiais. 
• Creación dunha Casa da Xuventude que sirva como espazo para fomentar 
actividades que promovan a creatividade e a expresión artística dos nosos mozos e 
mozas, no que se inclúa un centro Quérote e espazos de ocio. 
• Crear un servizo de seguimento da mocidade desempregada, coa finalidade de 
garantir e procurar a súa introdución no mundo laboral.  
• Potenciar a creación de bolsas destinadas a tituladas e titulados superiores, 
para executar proxectos de especialización, exportación e innovación da economía 
local. 
• Apoiar proxectos innovadores de iniciativas e actividades profesionais de 
xente moza a través do acompañamento do desenvolvemento, creando espazos 
gratuítos de uso individual e compartido para a mocidade, onde convivan diversas 
culturas profesionais coas que obter sinerxías. 
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 O desenvolvemento local a través dos sectores produtivos 
 O BNG aposta pola actuación en sectores produtivos propios que pauten 
procesos de recuperación económica, social e mesmo cultural. Estes sectores 
contribúen a unha loita activa contra o desemprego porque neles hai grandes 
oportunidades para a contratación ou proxectos innovadores de iniciativas e 
actividades profesionais.  
 O BNG traballará neste ámbito, desde unha perspectiva ampla xa que son 
moitos os casos en que será necesaria a visión supramunicipal. 
 
 Propostas: 
• Promover o consumo de produtos locais e de proximidade. Traballar na 
creación e/ou consolidación de grupos de consumo local para artellar a relación 
entre persoas produtoras e consumidoras. 
• Fomentar a adquisición de produtos locais (do agro e do mar) nos servizos 
municipais (escolas infantís, comedores escolares, centros de servizos sociais, etc). 
• Regularizar a ocupación do monte polas canteiras e demandar a colaboración 
da Xunta para poñer en marcha campañas que axuden á divulgación do granito do 
Porriño nos distintos sectores industriais. 
• Promover iniciativas de novos aproveitamentos sostibles para o monte, 
facendo que estea integrado na comunidade proporcionando uns rendementos 
intermedios cos que se constate que o monte pode ser unha fonte de ingresos e de 
conservación do rural. A plantación de frondosas caducifolias, o cultivo de 
cogomelos, froiteiras, pequenos froitos (amorodo, arandos, etc.), a silvopascicultura, a 
apicultura, o aproveitamento das resinas, das plantas aromáticas ou da biomasa son 
algúns exemplos. 
• Favorecer o asentamento de novas empresas nos polígonos industriais xa 
urbanizados e agrupar a actividade industrial en “Polígonos Sectoriais”, para 
minimizar o seu impacto social e medioambiental. 
• Promover campañas de consumo no comercio local e de defensa dos pequenos 
negocios e dos oficios tradicionais como creadores de emprego no Porriño. 
• Ampliar o mercado dos martes e dos sábados, incorporando a produción 
ecolóxica, natural e de proximidade. Introducir no calendario municipal de feiras e 
mercados unha feira mensual de artigos de segunda man onde a propia veciñanza 
poida poñer os seus postos de venda, potenciando deste xeito a reutilización de 
artigos como mobles, roupa, xoguetes, enseres, ... 
• Apoiar a difusión das redes de comercio xusto, en colaboración cos distintos 
sectores para a dinamización local. 
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 O turismo, unha nova aposta para O Porriño 
 O turismo constitúe unha fonte de riqueza para o territorio e xera postos de 
traballo. Mais, fronte ao modelo netamente mercantilista imperante, debemos velar 
por un modelo turístico sustentable, social, respectuoso co territorio e coherente coa 
visión da Galiza como un pobo de seu, cunha historia propia, un rico patrimonio e 
espléndidos valores naturais, culturais e de lecer que deben ser preservados. 
 
 Propostas: 
• Creación dunha Oficina de Turismo Municipal. 
• Crear unha guía de recursos turísticos con información sobre o noso 
patrimonio natural, histórico ou arquitectónico, así como sobre a hostalaría e o 
comercio locais. Elaboración dun mapa do Porriño cos principais reclamos turísticos 
do noso municipio. 
• Fomentar O Porriño como lugar de lecer e cultura para as xentes da contorna. 
• Colaborar co Centro Tecnolóxico do Granito na posta en valor do Museo dos 
Minerais, para fomentar o seu coñecemento e facilitar o seu uso por parte da 
comunidade educativa. 
• Recuperación do patrimonio etnográfico e arqueolóxico local como oferta 
turística (museo do pan, museo dos oficios: zocos, cepillos, itinerarios e roteiros 
parroquiais). 
• Promover os valores históricos e patrimoniais como factor de atracción 
turística e identificación nacional, procurando dálos a coñecer de forma 
contextualizada, correctamente inseridos na historia do noso país. 
 
 

 Espazos públicos e mobilidade 
 Os espazos públicos urbanos, das parroquias, dos barrios son elementos 
fundamentais da socialización e da cohesión social, polo que deben ser utilizados en 
boas condicións por toda a veciñanza. No BNG traballaremos para conseguir espazos 
públicos de calidade, accesibles, seguros, con usos plurais, en definitiva, centros de 
convivencia veciñal. 
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 Propostas: 
• Desenvolvemento dun Plan integral de eliminación de barreiras 
arquitectónicas nas zonas humanizadas e peonís do municipio, gañando así novos 
espazos humanizados. 
• Creación dunha liña circular de bus municipal que comunique as parroquias, a 
vila e os polígonos industriais, para a súa interconexión coa rede de transporte 
metropolitano.  
• Demandar á Xunta de Galiza que incremente as frecuencias do transporte 
público que conecta co Hospital Álvaro Cunqueiro. 
• Realizar un estudo de viabilidade para a creación dun viario para o uso de bicis. 
• Promover e aplicar medidas onde a mobilidade peonil sexa a prioridade, 
avanzando na recuperación e creación de espazos públicos de calidade que sexan 
centros de socialización e convivencia veciñal. 
• Deseñar rutas escolares seguras nos ámbitos urbanos para fomentar o 
desprazamento a pé de crianzas até as escolas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN E TRANSPARENCIA 
 En tempos de involución democrática, de recorte dos dereitos e das liberdades 
públicas, de negación dos nosos dereitos colectivos como pobo, o BNG nos concellos 
e os concellos do BNG deben ser baluartes da defensa dos dereitos nacionais e 
democráticos e, ao tempo, exemplos de participación popular e transparencia.  
 
 
 A participación cidadá como ferramenta fundamental no noso proxecto 
 Os concellos son os espazos propicios para profundar na democracia directa, 
na participación social e na democratización na toma de decisións. En 
consecuencia, o BNG asume o compromiso de implementar e ampliar onde xa 
existen, mecanismos de participación. 
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 Propostas: 
• Posta en marcha de consellos sectoriais, abertos á participación de axentes 
sociais e colectivos organizados, como órganos consultivos onde debater as liñas 
estratéxicas da acción municipal. 
• Orzamento participativo. Compromiso de introducir fórmulas de participación 
cidadá na elaboración dos orzamentos municipais. 
• Creación de Consellos Parroquiais Abertos: reunións periódicas co 
asociacionismo veciñal para debater sobre as necesidades e demandas da 
veciñanza; dar conta dos proxectos a executar polo Concello e informar sobre a 
xestión municipal. 
• Crear dinámicas de coordinación e interrelación entre o asociacionismo 
veciñal, cultural e social, comunidades de montes, traídas de auga,… 
• Modificación do regulamento de sesións plenarias para permitir a 
participación da cidadanía. 
• Regulación da utilización dos espazos públicos para uso cidadán, informativo e 
de debate público, sen restricións partidistas. 
• Empregar as tecnoloxías da comunicación e usar todos os recursos necesarios 
para favorecer a accesibilidade cognitiva de toda a veciñanza, dando conta dos 
acordos e decisións adoptadas. 
 
 

3. CONCELLOS GALEGOS, CONCELLOS EN GALEGO 
 Galiza é unha entidade material construída historicamente por mulleres e 
homes, que se sustenta no seu sinal identitario principal, que é a nosa lingua. 
Indo un paso máis alá de toda esta riqueza galega, temos toda a simboloxía das 
nosas tradicións culturais, das nosas creacións artísticas materiais e inmateriais, 
que converxen nun proxecto de transformación continuo que non debemos deixar 
esmorecer. 
 Por todo isto, desde as administración públicas, en concreto desde os concellos 
como a administración máis preto da cidadanía, débense aplicar políticas que poñan 

en valor o noso sentir galego. 
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 A lingua, normalización lingüística no concello 
 O noso compromiso coa normalización social da lingua ten de se reflectir en 
todos os ámbitos de actuación, e no actual contexto sociolingüístico de perda de 
falantes, de ataques desde o poder para frear as súas posibilidades de recuperación, 
de estancamento cando non retroceso, de non respecto aos dereitos das persoas 
galegofalantes, etc; o papel en prol da normalización que cómpre desenvolver desde 
os concellos tórnase crucial. 
  
 Propostas: 
• Posta en marcha do Servizo de Normalización Lingüística que desenvolverá 
planos de actuación e promoción do galego. 
• Cumprimento da lexislación lingüística: Lei de Normalización Lingüística e 
Plan Xeral de Normalización Lingüística.  
• Aposta por un modelo de inmersión lingüística en galego en toda a actividade 
do concello; superar o contexto diglósico e de fraxilidade actuais, pensando en todas 
e todos, incluíndo as persoas con accesibilidade cognitiva diversa. 
• Organizar accións motivadoras para ampliar o uso do galego nos espazos 
propios da mocidade. 
• Realizar campañas de sensibilización que alimenten a conciencia galega. 
Unha política cultural enraizada no país contribúe de xeito vital ao noso 
autocoñecemento e autovaloración. 
• Fomentar os lazos culturais con territorios da lusofonía, a través de recitais, 
concertos, adquisición de material para a biblioteca e calquera evento no que teña 
cabida a universalidade da lingua galega. 
• Animación á lectura en galego. Crear grupos de lectura para crianzas e persoas 
adultas onde dar a coñecer e espallar, co apoio de persoal especializado, obras da 
nosa literatura. 
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• Inclusión doutras linguas: dotar a Biblioteca de fondos bibliográficos en linguas 
estranxeiras para o seu estudo e difusión, con especial atención para as minorías 
lingüísticas afincadas no noso municipio. 
• Inclusión nos distintos convenios do concello (culturais, deportivos,...) dunha 
cláusula que comprometa ao uso do galego no desenvolvemento da súa 
programación e na difusión da mesma. 
• Implantar órganos de participación (Consello Social da Lingua) nos que deben 
implicarse os distintos colectivos, entidades e persoas interesadas no deseño e 
aplicación da política de normalización. 
• Elaboración dun rueiro correctamente galeguizado. 
• Rotulación en galego: incentivar o emprego do galego no nome dos negocios, 
na súa publicidade e material escrito, con rebaixas fiscais ou calquera outra medida 
económica e/ou de recoñecemento. 
 
 
 A cultura, instrumento transformador (política cultural) 
 O BNG considera que unha política cultural enraizada no país contribúe ao 
noso autocoñecemento e autovaloración como pobo, ademais de ser a base esencial 
para o desenvolvemento social e económico. Por iso, asumimos a política de 
promoción, divulgación e impulso da creación de cultura como un eixo central da 
nosa actuación municipal. 
  
 Propostas: 
• Creación dun auditorio -coa inclusión doutros espazos culturais- apto para a 
representación das distintas expresións artísticas e acorde coas necesidades do 
noso concello, que permita planificar e elaborar unha tempada cultural ampla e 
diversa. 
• Cultura nas parroquias: Negociación dos convenios culturais en termos de 
igualdade e aplicando criterios xustos. Mellorar a coordinación entre o Concello e as 
asociacións para facilitar a participación dos veciños e veciñas nas actividades 
culturais municipais. Mellorar a comunicación, trasladando a programación cultural 
municipal ás parroquias e divulgando dende o Concello as programacións 
parroquiais. 
• Promover os grupos locais, facilitando espazos e incentivando a musica 
popular, tradicional e contemporánea, e potenciar tamén os artistas locais 
consolidados. 
• Implementación dun bono cultural no que se favoreza a asistencia da 
mocidade a museos, cinema, teatro, exposicións, excursións culturais. 
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• Apoio ás iniciativas locais de ámbito privado que promovan e fomenten a 
cultura. 
• Colaboración na publicación de traballos bibliográficos que traten temáticas 
locais. 
• Promoción da Historia de Galiza a través da celebración de actos lúdicos e 
culturais e a recuperación das Xornadas de Historia Local do Porriño. 
• Estudo e inventariado do patrimonio histórico, cultural e ambiental do Porriño. 
Recuperación do Arquivo Municipal da Imaxe, incorporándolle funcións de 
recompilación histórica, documental e de divulgación. 
• Creación dunha Escola municipal das artes, espazo de formación, integración e 
participación cultural, onde converxan distintas disciplinas artísticas (teatro, danza, 
audiovisual…) 
• Creación dun Consello local da Cultura, órgano consultivo onde terán 
representatividade todas as partes implicadas en dinamizar e buscar oportunidades 
favorables para o sector.  
• Dinamizar as bibliotecas das parroquias, creando espazos de ciberconsulta, 
ampliación de horarios en épocas de exames, promovendo iniciativas de préstamos 
de libros, audiovisual (cinema, documentais, videoxogos) entre bibliotecas do 
concello, incentivando propostas de charlas divulgativas, proxeccións de cinema, e 
incluíndo materiais de lectura fácil. 
• Mellorar a colaboración municipal co Festival de Cans. 
• Protección e mantemento da obra de Antonio Palacios. 
• Recuperar, estudar, pór en valor e difundir todas as manifestacións da cultura 
popular. 
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 Patrimonio histórico, potenciación do noso 
 Os bens culturais non son elementos illados da súa contorna, forman parte do 
territorio e da comunidade. É así como adquiren valor real, opcións de uso e goce, e 
compromiso coa súa conservación e promoción. Hai que potenciar o sentimento de 
pertenza, identidade e orgullo das veciñas e veciños arredor da historia, as 
tradicións, a paisaxe..., comprometendo a sociedade nun proceso de protección, 
conservación, uso e promoción do patrimonio local. 
  
 Propostas: 
• Considerar o patrimonio oral e inmaterial como parte fundamental do 
patrimonio cultural, e desenvolver liñas de actuación para a súa recuperación, 
conservación, divulgación e goce pola cidadanía. 
• Mobilizar enerxías e recursos en favor da investigación, protección, 
recuperación, difusión e aproveitamento dos valores do territorio, a paisaxe e a 
historia. 
• Recuperación, valorización e difusión da historia do noso país, con especial 
atención aos movementos sociais e políticos que contribuíron para conformar a nosa 
identidade e conciencia nacional. 
• Aplicación da Lei de memoria histórica: recoñecemento público aos porriñeses 
e porriñesas que pagaron coa represión e a morte a súa defensa dos valores 
democráticos. Eliminación da simboloxía franquista e do rueiro alusivo ao golpe de 
estado e á ditadura franquista.  
• Apoiar e impulsar todas aquelas actividades que contribúan a dar luz e 
divulgar aspectos do noso devir histórico, fundamentais para un mellor 
recoñecemento como pobo. 
• Fomento da investigación da historia local como xeito de favorecer a 
consciencia nacional. 
• Traballar na recuperación de elementos patrimoniais materiais e inmateriais, 
integrándoos na vida cotiá da veciñanza a través de programas de actividades. 
• Integrar todo o patrimonio na estratexia educativa, cultural e turística do 
Concello, creando paquetes de actividades que poñan en valor estes recursos e os 
dean a coñecer de forma contextualizada, ben inseridos no percorrido histórico do 
noso país. 
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4. CONCELLOS PARA O BENESTAR E UNHA VIDA DIGNA 
 A política municipal como administración máis achegada á cidadanía debe 
promover e posibilitar o desenvolvemento integral, a igualdade social e a mellora da 
calidade de vida de todas as persoas, con especial atención a aquelas que estean 
vivindo situacións de especial necesidade. O noso concello debe dar cabida a 
espazos de lecer e ocio para todas e todos, facendo que sexan unha ferramenta de 
inclusión. 
 
 

 Inclusión social e benestar 
 Dende o BNG entendemos que os Servizos Sociais son un dereito universal e 
debemos garantir que os recursos sexan repartidos con criterios claros, planificados 
cunha visión global do País, con xustiza e que cumpran os obxectivos para os que 
son destinados. 
 
 Propostas: 
• Esixir da Xunta un Plan de emerxencia social co obxectivo de paliar a grave 
situación de pobreza existente. O Plan incluirá medidas efectivas de natureza 
económica, cumprimento dos prazos para o cobro da RISGA ou programas de 
vivenda efectivos que garantan que ningunha persoa ou familia será desafiuzada da 
súa vivenda.  
• Incremento da partida orzamentaria de Emerxencia Social para garantir a 
cobertura de necesidades básicas como o pago da vivenda ou a adquisición de 
alimentos ou paliar a pobreza enerxética. 
• Atender a diversidade funcional, garantindo o acceso de toda a poboación a 
programas de inserción social e laboral, de lecer e de actividade física ou deportiva. 
• Apostar por unha administración local que axude a corrixir desigualdades e a 
manter a cohesión social. Adecuar o Plan Xitano á realidade social actual. 
• Traballar, desde a defensa da diversidade cultural e lingüística, pola 
integración da poboación emigrante do Porriño. 
• Desenvolver programas de intervención comunitaria para colectivos ou de 
especial problemática social, en colaboración co movemento asociativo, ONG-
sociais, colexios profesionais,... 
• Deseño dun Plan Local de Inclusión Social onde se identifiquen as persoas, 
grupos ou colectivos vulnerables para artellar políticas integradoras e transversais 
en colaboración con outras administracións. 
• Estudar unha nova localización para o Departamento de Servizos Sociais, que 
favoreza unha accesibilidade universal para a prestación dos servizos 
sociosanitarios.  
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• Demandar da Xunta a creación no Porriño de novas prazas de educación 
infantil integradas na Rede Galega como servizo público de atención á infancia de 0 
e 3 anos. Ceder terreos municipais á administración autonómica para este fin.  
• Solicitar da Xunta a ampliación de horarios das garderías para favorecer a 
conciliación familiar. 
• Crear a figura do/a coidador/a de barrio como apoio para as persoas maiores ou 
con dificultades de mobilidade (desprazamentos médicos, servizo comedor, 
asistencia na casa,...)  
• Traballar, desde a defensa da diversidade cultural e lingüística, pola 
integración da poboación emigrante do Porriño. 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 Unha vivenda, o teu dereito 
 Gozar dunha vivenda digna e adecuada é un dereito da humanidade, pero na 
práctica convértese nun desexo inalcanzable para moitas familias. Só cun cambio 
das políticas, onde se dea prioridade a poñer no mercado as vivendas baleiras, onde 
se priorice a rehabilitación sobre a nova construción, onde se fomente o aluguer a 
prezos razoables en convivencia co aluguer social, nunha clara aposta pola 
sostibilidade e conservación do medio ambiente; só así se poderá garantir a función 
verdadeiramente social da vivenda. 
 
 Propostas: 
• Demandar da administración da Xunta a ampliación do parque de vivendas de 
protección. 
• Obter vivendas a través de convenios urbanísticos para destinalas ao aluguer 
con finalidade social. 
• Demandar o acceso a vivendas baleiras, vivendas de protección e de 
titularidade da Xunta para que estean a disposición da cidadanía, en formas diversas: 
aluguer, aluguer social ou aluguer con dereito a compra. 
• Promover convenios de colaboración para a creación de pisos tutelados que 
dean a oportunidade de vida autónoma a persoas con discapacidade. 
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• Traballar no acondicionamento ou recolocación da infravivenda conformada 
en chabolismo, tendo en conta a diversidade de situacións en canto á titularidade 
das mesmas. 
• Elaboración dun Programa de rehabilitación de vivendas tanto no centro coma 
nos barrios e nas parroquias. 
 
 

 Ecoloxía e recursos naturais 
 Estase a demandar cada día con máis insistencia, no Porriño tamén, un 
modelo ecolóxico que defenda as relacións de xustiza e de igualdade entre os seres 
vivos, o mantemento do delicado equilibrio natural e o respecto polo territorio, para 
un cambio de rumbo.  
 O desequilibrio natural é unha realidade que causa un empeoramento da nosa 
calidade de vida, a nosa saúde e a riqueza natural do noso territorio, a nosa e a de 
todos os seres vivos. Por iso, aínda que a acción ambiental se espalla polos diferentes 
apartados deste programa, precísase dunha área específica de políticas ambientais 
para o noso concello. 
 
 Propostas: 
• Creación do Departamento do Medio, con persoal técnico que xestione as 
políticas ambientais municipais. 
• Posta en marcha dun Programa de Educación Ambiental en todas as 
parroquias, a longo prazo e ambicioso, tinxido de recursos locais, con incidencia 
social (xénero, igualdade), cultural (coñecemento do territorio, oficios) e na economía 
local (perspectivas laborais). 
• Creación das “hortas urbanas” en espazos comunitarios de todo o concello que 
permitan a práctica do agro, acompañada de formación e baixo criterios 
sustentábeis. 
• Recuperación e promoción da Feiraviva, Feira de produtos ecolóxicos e 
naturais, como referente para produtores e produtoras de proximidade. 
• Redución dos gastos enerxéticos e aposta polas enerxías renovábeis e de baixo 
consumo. 
• Creación e promoción dunha rede de sendeiros en todas as parroquias, para a 
valorización do noso patrimonio etnográfico, arquitectónico, natural e lingüístico, 
cuxa incidencia se reflicta nunha mellora e dinamización ambiental, cultural e 
económica das zonas polas que atravese. Creación tamén unha rede de sendeiros 
urbanos para poñer en valor o noso patrimonio cultural. 
• Dar continuidade ao Paseo do Louro até comunicalo coa Lagoa das Gándaras 
de Budiño.  
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• Cesión de terreo municipal para a localización dun refuxio de animais 
municipal cun modelo de xestión que asegure a calidade de vida dos animais 
abandonados no concello. Realización de campañas de sensibilización e 
concienciación contra o maltrato animal.  
• Pór en valor o espazo natural das Gándaras de Budiño a través de accións 
divulgativas cos centros de ensino e outros sectores da poboación. 
• Demandar do Ministerio de Fomento unha solución directa e eficiente á 
contaminación acústica da autovía A-52 ao seu paso pola ribeira do Louro, cunha 
cuberta vexetal que reduza o alto nivel de ruído desta zona de tanto valor biolóxico. 
• Defender a ampliación da protección ambiental actual da Serra do Galiñeiro en 
coordinación coa Xunta Veciñal de Chenlo, para evitar a instalación de minas a ceo 
aberto, e coa Plataforma pola protección da Serra do Galiñeiro para evitar a 
instalación dun parque eólico, polo grave impacto ambiental e riscos para a saúde 
humana que carrexan. 
• Promover a fusión da arte e a natureza, implementando iniciativas como 
xardíns verticais ou graffitis vexetais nas zonas de lecer. 
 
  
 O deporte no concello 
 A promoción da práctica deportiva contribúe para fomentar hábitos de vida 
saudábeis entre a poboación, constitúe unha alternativa no tempo de ocio que 
facilita o contacto entre veciñas e veciños, o coñecemento das realidades máis 
próximas, e fomenta valores de esforzo, respecto e amizade.  
 Os concellos do BNG apoiarán a extensión da práctica deportiva popular, con 
inclusión da perspectiva de xénero e priorizando a democratización e o fomento do 
deporte para todas as idades e con diferentes capacidades, abrindo totalmente as 
portas das infraestruturas deportivas e fomentando por igual todas as modalidades 
deportivas.  
 
 Propostas: 
• Fomentar hábitos de vida saudables ligados á práctica deportiva individual e 
colectiva, asociados ao lecer e desde o respecto polo noso medio natural. 
• Promover programas de envellecemento activo e achegar a actividade 
deportiva ás persoas máis vellas. 
• Posta en valor dos recursos naturais existentes no Porriño para a práctica de 
deportes de aventura: montañismo, escalada, ciclismo de montaña, rastrexos, etc. 
• Adecuación de espazos públicos para a práctica dos denominados deportes 
urbanos. 
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• Realizar unha auditoría sobre o estado de conservación das instalacións 
deportivas municipais. Elaboración dun estudo de viabilidade e usos para o 
Velódromo Municipal. 
• Creación dunha piscina municipal ao aire libre nun entorno medioambiental e 
sostible. 
• Apoiar o Deporte Base a través de convenios cos clubs deportivos, incluíndo 
modalidades de deportes non federados.  
• Creación do Consello do Deporte co obxectivo dun mellor desenvolvemento do 
deporte no Porriño. 
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5. CONCELLOS POLA IGUALDADE E CONTRA O PATRIARCADO 
 O BNG ten na súa esencia política a defensa dos dereitos das mulleres e a loita 
por unha sociedade igualitaria. Neste empeño levamos investido moitos esforzos e 
conquistado moitos obxectivos. Mais tamén constatamos que ningún dereito está 
asegurado se non se defende cada día, é moito o que falta por conquistar e, por tanto, 
que é preciso dar novos pasos para conseguir novos avances. 
 A crise económica arrasou coas escasas axudas que moitas mulleres percibían 
por coidar as persoas dependentes da familia e a reforma laboral e a destrución de 
emprego expulsou a moitas mulleres do mundo laboral, agravando a fenda en 
ocupación e salarial e disparando o número de mulleres con contratos a tempo 
parcial.  
 Como nos vellos tempos, a pobreza volve a ter rostro de muller. 
 
 
 Igualdade e violencia de xénero 
 A violencia machista e o feminicidio continúan a ser unha lacra que ameaza 
permanentemente a seguranza e a vida das mulleres, os sectores reaccionarios 
pretenden, de novo, normalizar o machismo e a xustiza continúa a tratar as vítimas 
como culpadas porque as súas decisións amparan e fomentan os agresores. 
 Neste contexto, é fundamental unha política activa desde os concellos que 
confronte o patriarcado; que defenda os dereitos das mulleres; que esixa mudanzas 
xurídicas e sociais; que denuncie a permisividade e as irracionais actuacións 
xudiciais; que implique a sociedade, especialmente a mocidade, na loita pola 
igualdade; e que despregue a súa propia programación para conquistala. 
 É fundamental tamén facer fincapé na perspectiva de xénero no tratamento 
dos espazos públicos: desde o punto de vista simbólico, da seguridade e da 
mobilidade. 
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Propostas: 
• Revisión, mellora e execución dun Plan Integral contra a Violencia Machista. 
Promover a concienciación e a prevención da violencia de xénero, especialmente 
entre nenas e mozas.  
• Campañas de sensibilización e identificación do círculo de violencia e do 
machismo.  
• Incrementar os recursos para a atención de calidade das mulleres que sofren 
violencia machista.  
• Mellorar a coordinación entre o Centro de Información dos dereitos da muller 
(CIM) e outras administracións na atención a vítimas de violencia de xénero. 
• Introducir módulos de igualdade na programación das asociacións culturais e 
veciñais que reciben subvención municipal. 
• Incluír cláusulas para a igualdade nas contratacións, subvencións e convenios. 
• Elaboración dun novo Plan de emprego feminino. 
• Favorecer o emprendemento feminino e a posta en marcha de iniciativas 
empresariais de mulleres. 
• Fomentar o servizo de gardería nas accións promovidas desde a 
administración. 
• Fomentar iniciativas que teñan como finalidade o apoderamento das mulleres. 
• Apoiar e impulsar programas de coeducación e reparto de responsabilidades 
en tódolos ámbitos. 
• Utilización dunha linguaxe non sexista e inclusiva desde o Concello e en todas 
as publicacións nas que o Concello colabore. 
• Visualización do colectivo de LGTBI en tódalas accións que reivindiquen a non 
discriminación por cuestións de xénero ou identidade sexual. Debemos defender e 
fomentar o respecto á diversidade, eliminar a idea de que as diferenzas son 
anormais e mesmo dignas de persecución e/ou erradicación. 
• Poñer en valor, promover e apoiar as iniciativas veciñais en relación coa 
igualdade de dereitos por razón de sexo e xénero. 
• Plan de formación en igualdade para o persoal técnico e político do Concello. 
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6. SERVIZOS PÚBLICOS DE CALIDADE 
 A prestación de servizos públicos básicos (iluminación, vías e espazos 
públicos, recollida de RSU, subministración de auga potable e saneamento, tránsito 
nas áreas urbanas,...) é das competencias municipais ás que no ámbito da xestión se 
debe dar prioridade fronte á asunción de competencias impropias. 
 A capacidade de manobra dos concellos para ampliar a actuación cara a novas 
necesidades vese acoutada polo marco legal, polo exiguo financiamento, polas 
restricións do endebedamento e polos límites da normativa sobre o déficit e 
estabilidade orzamentaria. 
 Para o BNG a xestión dos recursos públicos debe ser optimizada, buscando o 
máximo rendemento e a eficacia no conxunto da actuación municipal e 
especialmente na prestación dos servizos públicos polo impacto que teñen na 
mellora das condicións de vida dos porriñeses e das porriñesas. 
 
 
 Os servizos públicos, unha mellora necesaria 
 A xestión pública e directa dos servizos debe constituír un sinal distintivo da 
política municipal defendendo a xestión pública directa da administración e dos 
servizos públicos como a fórmula que mellor garante o funcionamento con criterios 
de calidade e interese público.  
 
 Propostas: 
• Defensa dos servizos públicos para garantir a súa universalidade. 
Recuperación da xestión directa dos servizos municipais de forma progresiva e en 
beneficio da veciñanza (xestións de auga e do lixo, piscina municipal,…). 
• Creación dunha empresa pública municipal de servizos, como medio para a 
progresiva remunicipalización dos servizos básicos e/ou de interese social que están 
concesionados a empresas privadas ou son obxecto de contratación pública, e tamén 
para a prestación de novos servizos. 
• Introdución de cláusulas sociais e de igualdade nos procedementos de 
contratación municipal. 
• Creación da Oficina de Información e Atención á cidadanía (OIAC) para 
atender a veciñanza no contacto coa administración pública. Este servizo será 
transversal, contará con asesoramento dos demais servizos do Concello e 
contribuirá á axilización dos trámites municipais. 
• Reducir os gastos enerxéticos municipais e apostar por enerxías renovables, 
sostibles e de baixo consumo.  
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 A defensa da saúde pública  
 Dende o BNG levamos xa moitos anos solicitando unha ampliación do centro 
de saúde, demandando para O Porriño maiores competencias e recursos en materia 
sanitaria, acorde a un concello de 20.000 habitantes.  
 Puxemos a disposición da Xunta hai 9 anos os terreos necesarios para esa 
ampliación e a día de hoxe os veciños e veciñas seguimos á espera, cun servizo 
deficitario, cunhas vellas infraestruturas escasas para o nivel de poboación que ten o 
noso concello e a contorna. Todos e todas estamos a pagar a incompetencia e 
inoperancia dun goberno do PP na Xunta que ignora as demandas dos cidadáns 
dos/as porriñeses/as ano tras ano.  
 Dende o Concello tamén reforzaremos a prevención e promoveremos hábitos 
de vida saudable. 
 
 Propostas: 
• Instar á Xunta a que cumpra co compromiso adquirido co Concello do Porriño 
de ampliar o Centro de Saúde que permitiría tamén a instalación de novas 
especialidades no noso municipio.  
• Reclamar que o SERGAS asuma a Xestión da Unidade de Asistencia a 
Drogodependencias. 
• Solicitar do SERGAS maior dotación de persoal sanitario no servizo de 
urxencias do Centro de Saúde co obxecto de garantir como mínimo dous 
profesionais médicos, dous/as enfermeiros/as e un/unha pediatra por quenda de 
servizo. 
• Solicitar ao Ministerio de Traballo que recoñeza a situación de incapacidade 
permanente, con dereito ao cobro da correspondente pensión, a aqueles 
traballadores que presentan algún grao de silicose.  
• Esixir da Xunta de Galiza a creación dun centro de referencia para a 
prevención, tratamento e seguimento das afectadas e afectados por silicose. 
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• Reforzar a colaboración entre SERGAS e ISSGA, mellorando os medios e 
competencias deste organismo para loitar contra esta enfermidade. 
• Esixir á Xunta e a Fenosa que negocien o soterramento das liñas de alta 
tensión, priorizando a actuación sobre as máis próximas ás vivendas. 
• Realización dun estudo dos edificios públicos para saber os niveis de gas 
RADÓN e aplicar a normativa da OMS, e nas novas construcións incluír as 
especificacións técnicas de prevención. Editar un sinxelo manual con pautas básicas 
para a diminución de riscos, (ventilación vivenda, xanelas nos sotos…). 
• Rexistro de edificacións e construcións públicas do noso concello que 
conteñan elementos estruturais con AMIANTO como cubertas, tubaxe, pavimentos e 
instar á administración competente que se proceda á súa substitución. Establecer 
axudas destinadas á retirada do amianto no caso das construcións privadas 
(fábricas, vivendas,…) dándolle prioridade ás situadas preto de zonas frecuentadas 
por poboación máis vulnerable: persoas enfermas, anciáns, crianzas. 
• Demandar da Xunta que execute o Plan de descontaminación, rehabilitación e 
xestión de residuos dos solos, augas en superficie e augas subterráneas afectados 
polos vertidos de LINDANO. Esixir da Xunta a realización dun censo de afectadas e 
afectados por lindano facendo seguimento sanitario das mesmas. Instar á Xunta a 
que O Porriño se integre nos programas europeos de temática sobre o lindano. 
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 En prol dunha educación de calidade 
 A educación como piar da construción do noso país e da transformación social 
que perseguimos ten que ser unha ferramenta imprescindible como investimento de 
futuro, é responsabilidade de todos. 
 
 Propostas: 
• Promoción da educación non regrada: obradoiros, cursos, formación de adultos, 
que mellore a calidade de vida e a formación de todas as persoas. 
• Demandar para O Porriño un centro de idiomas adscrito á Escola Oficial de 
Idiomas de Vigo. 
• Solicitar á Xunta de Galicia a construción dun novo Centro de Educación 
Infantil e Primaria para o centro urbano. 
• Reclamar da Xunta unha mellora no servizo de comedores escolares, 
atendendo ao criterio de produtos de proximidade e unha alimentación equilibrada e 
saudable. 
• Solicitar da Xunta a ampliación de ciclos formativos regrados e non regrados 
na vila, co obxectivo de incluír novas familias profesionais ás xa ofertadas na 
localidade (Ex. Imaxe e son). 
 
 
 

 
 

  
 
 
 Residuos sólidos ben xestionados 
 Os servizos municipais son os máis complexos e que máis recursos públicos 
consomen, porque precisan dun importante investimento en materiais e persoal 
para acadar uns estándares de calidade óptimos, na frecuencia da recollida, no seu 
posterior transporte e tratamento. 
 O BNG rexeita o tratamento dos residuos municipais no modelo de Sogama, 
baseado na incineración de case a totalidade dos residuos e que non dá cobertura á 
necesidade ambiental e legal de reciclar os bio-residuos. 
 Promoveremos un novo paradigma na xestión dos residuos sólidos urbanos, 
apoiado na implicación colectiva e a participación directa de toda a sociedade que 
funcione. Un modelo destas características leva aparelladas mudanzas moi 
significativas en todo o proceso de xestión do lixo municipal e implica a apertura 
dun fondo debate ambiental e social.  
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 Propostas: 
• Implementar un modelo e frecuencia de recollida rural e urbana que garanta 
unha separación da materia orgánica e das demais fraccións do lixo. 
• Apostar pola compostaxe, buscando as mellores fórmulas de colaboración 
inter-institucional. 
• Impulsar a compostaxe doméstica e comunitaria. Elaboración de Programas de 
Compostaxe de materia orgánica a longo prazo en todas as parroquias, que valoricen 
e reduzan considerablemente esta fracción de lixo.  
• Aprobar ordenanzas fiscais adaptadas que prioricen a recollida de calidade, a 
autocompostaxe e a redución da produción de residuos. 
• Creación dun Programa de Xestión de residuos especiais (grandes produtores, 
comercio e hostalaría, industriais, algas, restos vexetais, etc.). 
• Colaboración pública coas entidades sociais e Comunidades de montes para a 
mellora dos solos forestais e produtivos coa achega de materia orgánica. 
• Programa de educación ambiental e sensibilización social.  
• Implantación do Servizo de lixo con recollida Porta a Porta como proxecto 
piloto sustentable e alternativo á incineración. 
• Programas anuais de redución, reutilización e reciclaxe de lixo co compromiso 
de aumentar as porcentaxes a separar e coa finalidade de diminuír a xeración de 
lixo. 
• Ampliar a instalación de saneamento no rural. Conectar a rede xa executada e 
ampliala aplicando criterios xustos, achegando este servizo básico a máis vivendas. 
 

 
 
 
7. CONCELLOS BEN XESTIONADOS 
 Existe unha constatación palpable sobre a insuficiencia dos recursos 
económicos cos que contan os Concellos para atender o elevado número de servizos 
que prestan á veciñanza. O actual marco tributario local resulta inadecuado a 
respecto das necesidades económicas e financeiras que require a actuación da 
administración municipal. 
 Polo tanto, mentres isto non mude, seguiremos a utilización de criterios de 
reparto alternativos aos estabelecidos actualmente, mediante a incorporación, xunto 
co de poboación, doutros criterios adecuados á realidade dos concellos galegos tales 
como a extensión territorial, densidade de poboación, dispersión poboacional, etc. 
 O BNG defende no municipalismo a xustiza e a equidade fiscal. As medidas 
fiscais e de prezos públicos, deben ser sensibles á necesidade e á capacidade 
económica da maioría social da poboación.  
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 A facenda municipal  
 Para o BNG é necesario traballarmos nunha política tributaria municipal ao 
servizo da veciñanza. Para isto o Concello debe utilizar todos os instrumentos fiscais 
de que dispón para complementar o seu financiamento. 
 
 Propostas: 
• Xestionar a captación de recursos doutras administracións, incluídos os 
fondos de programas europeos, para abordar proxectos de infraestruturas das 
diferentes áreas do Concello. 
• Aplicación dun sistema de axudas que permitan o aboamento do imposto de 
bens inmobles aos colectivos máis castigados pola crise. 
• Plan tributario personalizado, facilitar o pago das obrigas tributarias coa 
posibilidade de distribuír en prazos determinados o importe total de todas as cotas 
tributarias a satisfacer nun ano. 
• Revisión das ordenanzas reguladoras e fiscais dos prezos públicos, impostos, 
taxas, sancións e multas. 
• Aplicación de criterios de xustiza social para aquelas situacións económico-
sociais das persoas contribuíntes, máis vulnerables, persoas desempregadas, persoas 
perceptoras de pensións de Seguridade Social con contía mínima e das persoas 
dedicadas ao pequeno comercio de barrio que atravesan dificultades; para os efectos 
de reducir a súa carga tributaria mediante a modificación das ordenanzas fiscais 
correspondentes, incluíndo aquí tamén as taxas e prezos públicos. 
• Taxas públicas máis xustas para a actividade comercial e industrial. 
Defendemos que se apliquen máis criterios que o da superficie ocupada para marcar 
a tarifa do servizo de recollida do lixo. 
• Reclamar ao estado a devolución aos Concellos do IVE que estes pagan como 
consumidores finais, nomeadamente nos investimentos. 
• Reclamar nos Orzamentos Xerais do Estado compensacións que deriven nos 
Concellos por inmobles da Igrexa Católica, bens afectos á Defensa, e outros. 
Reclamar a tributación dos bens da Igrexa Católica non destinados ao culto. 
• Imposición de gravames adicionais na tributación local ás vivendas e locais 
comerciais de construtoras e bancos sen uso para disuadir da especulación, excepto 
que se puxeren ao dispor dos programas municipais de aluguer social. 
• Reclamar da Xunta a integración no Fondo de Cooperación Local, como fondos 
incondicionados de cada concello, as subvencións finalistas hoxe en día previstas 
nos orzamentos da administración galega e que responden a competencias locais 
(protección civil, infraestruturas rurais, planeamento e xestión territorial, etc). 
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 A función pública no Concello en igualdade e transparencia 
 O BNG ten moi claro que o concello está ao servizo dos cidadáns, é garante da 
igualdade e da transparencia. Por isto, é necesario realizar unha serie de cambios na 
administración municipal que nos leve a mellorar a relación cidadán-administración 
que existe. 
 
 Propostas: 
• Acrecentar a oferta de emprego público, co obxecto de mellorar a calidade dos 
servizos públicos, adecuando a relación de postos de traballo en cada departamento 
do concello. 
• Creación dun Plan de formación para o persoal municipal. 
• Limitar o uso do procedemento negociado sen publicidade na contratación de 
empresas para a prestación de servizos. Defender que os servizos básicos prestados 
polo Concello sexan públicos como mellor antídoto contra o clientelismo e a 
corrupción. 
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 A organización territorial 
 A racionalidade debe ser a premisa na ordenación do territorio, porque permite 
establecer un modelo sustentable que garanta o equilibrio entre o urbanístico, o 
tecido industrial, a taxa demográfica, as necesidades da poboación e a protección do 
medio ambiente, da paisaxe e das persoas. Debemos deseñar infraestruturas que 
impulsen a interconexión entre vilas e cidades, entre barrios e parroquias, 
humanizando un Porriño de futuro. 
 
 Propostas: 
• Aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), para desenvolver 
de forma sustentable o municipio, coa máis ampla participación e consenso veciñal. 
• Desenvolvemento dunha nova ordenación de usos nos distintos polígonos 
industriais que fagan viable e perdurable a actividade económica do tecido industrial 
en equilibrio coa sustentabilidade medioambiental.  
• Promover un convenio coa empresa Frigolouro, xunto cos seus traballadores e 
a Xunta, para resituala fóra da localización actual, garantindo os postos de traballo e 
revalorizando ese terreo como zona verde con espazo para uso deportivo e de lecer. 
• Adecuación da rede viaria no rural para artellar itinerarios que faciliten a 
comunicacións nas parroquias do Porriño. 
• Esixir ao goberno do Estado a supresión do paso a nivel. Mellorar, até que esta 
se produza, a seguridade na zona e reclamar máis frecuencias nas liñas que pasan 
polo Porriño. 
• Continuar coas humanizacións e crear tamén nas parroquias espazos 
comunitarios para o lecer e a convivencia. 
• Ampliar zonas verdes e gañar espazos para o uso colectivo, para as nosas 
crianzas, a nosa mocidade e os nosos maiores.  
• Recuperación, conservación e posta en valor do noso patrimonio 
arquitectónico e etnográfico local. 
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