OBXECTIVOS
E ACCIÓNS
DE GOBERNO
Agrupación Local de Cedeira
Eleccións 2015

Por Cedeira,
Pablo Moreda
Por Cedeira, Pablo Moreda
www.socialistasdecedeira.org

Cedeira é bonita

Nas Sonreiras, na Area,
na Vila, …
por dentro e por fóra.

Queremos que este sexa un tempo no que a cidadanía se
identifique máis co seu pobo e o seu contorno. Poñeremos as
bases para que nos próximos anos non haiba que desfacer o
que se fixo.


Cumpliremos coa obriga legal e democrática de rematar
o procedemento de elaboración do Plan Xeral de Urbanismo. Cedeira está necesitada de seguridade xurídica.
Farémolo coa participación de toda a veciñanza, con absoluta transparencia, na procura do interés xeral.



Rehabilitaremos o casco antiguo. Impulsaremos unha
Area de Rehabilitación Integral (ARI) canalizando as
axudas necesarias que resuciten a Vila Vella.



Levaremos a cabo as xestións necesarias para que a “casa
das do cura” sexa considerada Ben de Interese Cultural
(BIC), para conseguir subvencións do goberno central
que nos permitan a súa rehabilitación nun edificio de uso
cultural.



Poñeremos todos os medios para que en Cedeira se promovan vivendas de protección oficial, prestando especial atención ás demandas de aluguer.



Levaremos a cabo plans específicos de servicios mínimos
de calidade de vida para a mellora de cada barrio.



Negociaremos coa Xunta e a Cofraría de Pescadores o
destino da antigua sindical e pósito.
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Cedeira é natural.

Ermitas García Rios

Os cantis son un valor a conservar

Somos depositarios dunha herdanza que nos deixaron os
maiores, que á súa vez recibírona dos seus ancestros. A nosa
obriga é preservar todos os valores que Cedeira posúe e mellorar aqueles outros que o necesiten.


Promoveremos a recuperación integral do río Condomiñas e Pontigas. Ampliaremos o paseo fluvial.



Continuaremos os proxectos socialistas de saneamento
rural e coa rede separativa do casco urbano.



Impulsaremos a posta en práctica do Proxecto de Aproveitamento e Protección da Capelada (Xeoparque,…)
Cantís, Robaleira e Sarridal.



Salvaremos a Praia e os recursos productivos e ecolóxicos da ría. Mobilizaremos a todas as administracións e
institucións universitarias e científicas para elaborar un
programa de conservación e mellora do patrimonio.

Salvaremos a Praia¡
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Cedeira é feminina.

Gloria Vilela Oriona

Sentímonos na obriga de loitar pola total equiparación da
muller e pola súa incorporación ao tecido social e laboral cedeirés.



Impulsaremos a creación do Consello Local das Mulleres no que se atopen representados todos os sectores sociais locais con carácter consultivo, asesor e decisivo,
segundo os casos.



Apoiaremos en especial ás iniciativas empresariais protagonizadas por mulleres.



Poñeremos en marcha campañas de diversificación
profesional visibilizando a intervención das mulleres en
profesións tradicionalmente masculinas.



Favoreceremos o acceso das mulleres ás novas tecnoloxías .



Levaremos a cabo plans de protección e asesoramento.
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Cedeira movese segura

Emilia Durán Fernández

A Area, tratada con xusticia por nós

Debemos conseguir vías seguras , sobre todo para os máis
indefensos. Hai que mellorar as comunicacións do medio rural.
Loitaremos diante das institucións para que se melloren as
comunicacións comarcais.


Dotarémonos dun proxecto de mobilidade que elaboraremos coa veciñanza, asociacións, etc. que afectará ao tamaño das beirarrúas e pavimentación, facilitando a accesibilidade en todas as rúas e posibilitando o seu percorrido en cadeira de rodas, a pé ou en bicicleta.



Colocaremos o coche no seu xusto punto, reordenando a
circulación e creando novos aparcamentos.



Faremos posible o acceso seguro a pé e en bicicleta,
tamén na periferia (camino do Beco, etc.) e no rural. Recuperaremos as iniciativas repecto de viais peonís seguros (recórdese a vía da Ribeira ou a de San Andrés) e dos
camiños de toda a vida que haberá que limpar e mellorar.



Conseguiremos un novo trazado para a estrada Cedeira-Ferrol. de acordo co proxecto elaborado no ano 2008
polo Goberno de Touriño.



Continuaremos loitando pola culminación no menor tempo posible da vía de alta capacidade do Cantábrico.



Planificaremos a estrada de circunvalación que comunique o porto e dea unha saída polo Norte ao casco histórico.
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Cedeira é sostible e
renovable

José Luis Vergara Rey

Escaleiras de Crónicas en obras

Impulsaremos medidas de aforro, de eficiencia , de utilización e instalacións de fontes enerxéticas renovables .


Negociaremos coas eólicas as relación contractuais para
substituír as cláusulas abusivas por outras máis xustas,
económica e ambientais. Procederase á substitución dos
antiguos aeroxeradores por outros máis eficientes e silenciosos, vixiando a recuperación natural.



Impulsaremos a utilización privada e pública das
enerxías renovables, enerxía térmica procedente da biomasa, termosolar, e enerxía xeotérmica.



Melloraremos o aforro público da enerxía . Aplicaremos
plans de aforro en todos os edificios públicos do Concello que serán avaliados anualmente.



Elaboraremos unha ordenanza municipal que favoreza
mediante reducción ou exención de taxas a instalación
voluntaria de enerxías renovables no fogar.



Levaremos a cabo un Plan de aproveitamento, disfrute e
recuperación das augas doces.



Estimularemos mediante acordos supramunicipais a
xestión ecolóxica dos residuos. Trataremos coa veciñanza de facer máis xusta a taxa.



Axudaremos a evitar o impacto sonoro e ambiental de
establecementos públicos, facendo compatibles a explotación dos negocios co dereito dos veciños ao descanso.
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Cedeira é turística
e comercial (1)

José Bustabad Domínguez

O turismo constitúe unha das bases da economía de Cedeira e debe ser cuidado en cada un dos sectores implicados, a
restauración, o residencial e, en xeral, o patrimonio que a todos enorgullece e atrae aos visitantes.


Crearemos a AXENCIA DE TURISMO LOCAL, entidade muncipal de carácter público, dependente da concellería correspondente para:


Impulsar, coidar e manter con toda a súa dignidade
a oferta turística.



Coordinar e promover os aspectos relacionados co
sector na procura da correcta atención ao gran número de visitantes reais e potenciais.



Desenvolver unha planificación, de verán e de inverno que será avaliada anualmente.



Desenvolveremos políticas de atención aos romeiros,
con especial atención ao camiño e aos lugares de interés
para garantir a súa dignificación e sustentabilidade.



Promoveremos e apoiaremos cantos eventos amplíen a
oferta máis alá dos meses de verán.



Levaremos a cabo campañas de promoción turística,
apoiándonos en proxectos supramunicipais.
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Cedeira é turística
e comercial (2)

O mellor, a hixiene

Excrementos na praia¡

Isto
non
pode
pasar

O comercio local non xoga en igualdade de condicións coas
grandes superficies, sin embargo Cedeira necesita da súa actividade. O Concello impulsará medidas que lles permitan mellorar as súas virtudes e resolver as deficiencias.


Impulsaremos actividades en común coa restauración en
xeral, apoiando ás súas asociacións e festas que atraigan
comensais ás súas mesas.



Impulsaremos a creación do Camping urbano e outro de
montaña e aparcamento de caravanas.



Colaboraremos co comercio local nos procesos de complementariedade, especialización, márquetin e presentación dos seus productos.



Entre outros recursos,
poñeremos a disposición
guías e sistemas de realidade aumentada que permitirá ao “sector servicios” en xeral, colocar a
súa oferta nos teléfonos
móbiles dos visitantes.



Promoveremos a oferta de
plazas de aloxamento
turístico, incorporando a
demanda de turismo rural para lograr un complemento para as economías rurais.
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Cedeira é culta e educada (1)

Manuel Martínez López

Gobernos socialistas con Cedeira

O elemento que nos fai avanzar por riba da nosa condición
biolóxica é o elemento educativo e cultural, que nos permite
situarnos no mundo que nos tocou vivir e proxectarnos cara
ao futuro.


Crearemos o Consello Escolar Municipal onde estarán
representados todos os sectores implicados.



Promoveremos a firma de convenios para impulsar cursos de formación, actividades, así como manter e utilizar
as instalacións educativas.



Cooperaremos coa Deputación Provincial, IES “Punta
Candieira”, Sindicatos, Empresarios ou Xunta de Galicia
en cantas iniciativas se presenten (Valoramos moi positivamente os cursos de Enerxías Fotovoltaicas e Soldadura
que se fixeron no pasado socialista).



Impulsaremos as ensinanzas non regradas para adultos
e aprendizaxe de oficios. Apoiaremos ás escolas de formación artísticas.



Recuperaremos o proxecto de talleres homologados que
permitan adquirir coñecementos e titulacións directamente relacionadas co mundo laboral.



Apoiaremos a incorporación de novos ciclos formativos
na oferta educativa de Cedeira.



Axudaremos a quen realice estudios superiores.
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Cedeira é culta e educada (2)

Jane Danko

Os pobos cultos toman as mellores decisións.



Colaboraremos en cantas iniciativas de interés se produzan na celebración de eventos de expresión artística, exposicións, concursos, festivais florais, teatro, cine e festivais musicais.



Impulsaremos unha publicación periódica de carácter
cultural que garanta a expresión das inquedanzas culturais, que porá de manifesto que “Cedeira Vive”. Terá
carácter autónomo e independente.



Promoveremos a creación dunha plataforma local en Internet de carácter veciñal que garanta a presencia de
“Cedeira na Rede”.



Melloraremos as infraestructuras da Biblioteca do casco
antiguo, especialmente a súa accesibilidade, o sinal de
internet e os horarios.



Impulsaremos as actividades en torno á Biblioteca como
é o caso da iniciativa de servicio de biblioteca rural itinerante.



Faremos da Praza da Rectoral un espacio de expresión
cultural.



Impulsaremos a celebración das datas sobranceiras e
actos de interés xeral: Samaín, certame de acordeóns, semana do mar, encontros de palilleiras, antroido, etc.
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Cedeira é solidaria e asociativa

Quitaron a pintura do Palacete, destrozaron o parque infantil e a fonte da
praza Roxa, a praza do Floreal,… Facer para despois romper¡ Para que?

Potenciaremos todas as decisións individuais e colectivas
que nos fortalezan como grupo. Apostamos por unha Cedeira
articulada



Crearemos o Punto de encontro das asociacións mediante reunións periódicas que permita a coordinación
das súas actividades, así como a distribución participativa
e equitativa das subvencións.



As subvencións e axudas serán acordes coa actividade
real, número de socios e interese social. Procederemos á
elaboración democrática, coa participación dos sectores
implicados, da normativa que regule as axudas.



Procederemos á ampliaremos da asemblea local de Protección Civil. Apoiaremos activamente á asemblea local
da Cruz Vermella. Recordamos que moitos, senón todos, os medios de transporte que posúen foron xestionados polo noso goberno.



Apoiaremos o fortalecemento da asociación de empresarios e proporcionaremos a nosa colaboración ao resto
das asociacións.



Realizaremos convenios coas asociacións que o consideren positivo para impulsar as súas actividades.
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Cedeira é xoven
e deportista (1)

Nico Vergara Quintiana

O deporte como práctica saudable tanto física como síquicamente, debe ser un recurso a disposición de toda a poboación e un instrumento de realización persoal ou simplemente
unha maneira de manternos sanos.


Dotaremos de profesinalidade a xestión da piscina e do
polideportivo, así como de cualificación aos traballadores.



Melloraremos as infraestructuras e faremos o posible por
cubrir as necesidades dos distintos clubes de futbol, atletismo, remo, bádminton, natación, baloncesto….



Faremos un seguemento das escolas deportivas municipais para garantir o acceso ao deporte de todos os nenos e
realizaremos avaliacións periódicas do seu funcionamento.



Fomentaremos servicios mancomunados entre concellos veciños para incrementar a oferta e posibilitar máis e
mellores atencións.



Ampliaremos as instalacións deportivas como pistas de
tenis, futbito e cubrición das pistas de padel no casco urbano e trataremos de construir o complexo deportivobiosaudable que incorporará a piscina de 25 metros.



Implantaremos Roteiros biosaudables no casco urbano e
melloraremos as pistas de Sendeirismo, renovando a súa
señalética.



Crearemos un circuito urbano de Bicicletas con aparcamentos e lavadoiros para bicicletas e Quads.
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Cedeira é xoven
e deportista (2)

Con nós pagouse un pufo de 120.000 euros e rehabilitamos a piscina.

O Concello fará todo o que estea na súa man para garantir
a plena realización da nosa mocidade en todos os eidos da vída. Incorporaremos á xuventude con todos os dereitos, na idea
de que a sociedade cedeiresa precisa da súa participación activa.


Crearemos o Consello Local da Xuventude e a Casa da
Xuventude.



Programaremos actividades de ocio, obradoiros, concertos, etc. Promoveremos o préstamo de material de tempo libre, bicicletas, tendas de campaña, etc.



Premiaremos a creatividade mediante festivais e concursos. Implementaremos o uso das novas tecnoloxías mediante a aportación de recursos gratuitos e a súa utilización responsable e segura.



Levaremos a cabo programas de formación non reglada de interese laboral mediante fórmulas de colaboración
cos centros educativos, sindicatos, empresas e institucións.



Favoreceremos que os proxectos de fin de estudios e
primeiros encontros co mundo laboral se desenvolvan
en Cedeira. Crearemos bolsas de traballo, con banco de
curriculos, tamén de traballo ocasional.



Impulsaremos o asociacionismo xuvenil, fomentando o
voluntariado. Favorecerase o deporte en grupo e individual.



Apoiaremos á mobilidade xuvenil, mediante bolsas de
viaxe, divulgación de campos de traballo, etc.
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Cedeira é amor pola infancia

M.Carmen Vergara Rey

Plan de divertimento infantil

Aspiramos a ter nenos felices, creativos, independentes, responsables, preparados e solidarios e somos conscentes de que
nese obxectivo debemos implicar a toda a sociedade.



No contexto escolar ou de conciliación da vida laboral
e familiar estaremos en disposición de recoller aos nenos
cando os pais vaian traballar nos almorzos na escola,
tempo de nenos nas vacacións con granxa escola e gardería de praia.



Proporcionaremos os recursos necesarios para favorecer
a preparación dos máis pequenos mediante actividades
de biblioteca infantil, teatro, música, baile, pintura e actividades que lles permitan o acercamento a outras culturas, apoiándonos na penetración da inmigración e emigración cedeiresa.



Ampliaremos o servicio de escola infantil con novas
dependencias.



Impulsaremos a creación de escolas deportivas.



Axudarémoslle aos país a educar aos seus fillos, creando
unha escola de país.



Apoiaremos ás iniciativas de forte contido social como
APADER.
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Cedeira é rural

Manuel Pérez Riola

E.D.A.R. de San Román. Saneamentos rurais

Consideramos unha obriga dos poderes públicos proporcionar os recursos que faciliten a vida nas parroquias e impidan o
seu abandono.



Cada núcleo rural contará cuns plans integrais que
aborden os seus saneamentos, traídas de augas, accesos e
demais servicios como sinal audiovisual e internet.



Promoveremos o transporte público no rural e instalacións de paradas de bus dotadas de medios de protección
adecuados frente ás inclemencias do tempo.



Implantaremos os centros de atención rural nos que,
mediante un servicio itinerante, se podan realizar trámites municipais sen acudir ao casco urbano.



Ampliaremos a mellora dos edificios rurais públicos,
como centros de ocio, cultura e servicios, entre os que se
incluirá internet.



Traballaremos para recuperar a cultura da terra e evitar
así a desaparición da agricultura e da gandeiría. Non asistiremos impasibles á visión estremecedora das terras de
campo, mentras a crise castiga á nosa veciñanza.



Rehabilitaremos os camiños reais e de uso común.



Recuperaremos o mantemento das fontes públicas e cantos elementos comúns formen parte da nosa historia e
tradicións, como cruceiros, milladoiros, etc.
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Cedeira é social

Nico Ortiz Herranz

Plan de parques biosaudables

Coidaremos dos máis indefensos e faremos que se sintan
contentos de vivir cada día, porque seguen a ser importantes
para nós.



Crearemos un Servicio Municipal de Servicios Sociais,
transparente, profesional con persoal cualificado e cun
Estatuto de Funcionamento que impida o clientelismo e
garanta a mesma atención a tódolos veciños, sexan do
casco urbano ou das parroquias.



Construiremos un novo centro de saúde, que incluirá
todos os servicios , fisioterapia ou pediatría a tempo completo. Desde fai tres anos Cedeira ten adxudicados para
este fin 2.400.000 euros que non deben perderse.



Propiciaremos a creación dunha residencia a tempo
completo, un centro de día e apartamentos tutelados.
Buscaremos a colaboración dos concellos limítrofes para
que compartan estas iciativas.



Habilitaremos locais para os maiores, así como actividades para o seu disfrute, auspiciando lugares de encontro
abrigados que permitan disfrutar do aire libre.



Impulsaremos políticas de prevención e favoreceremos a
adquisición de hábitos de vida saudables. Incluiremos
unha lista básica de atención como peluquería, podoloxía, etc.



Favoreceremos a súa participación no voluntariado social, infantil, educativo, e de compañía da xente necesitada.
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Cedeira é traballo (1)

Xavier Carro Garrote Ante o abandono do PP, impulso e forza socialista

Somos o partido do progreso, das empresas, do parque empresarial da Trabe e dos traballadores, do mar, da producción forestal e da economía rural.



Recuperaremos as nosas políticas activas de atracción de
empresas no parque empresarial da Trabe.



Resucitaremos o VIVEIRO DE EMPRESAS enterrado
polo PP.



Construiremos unha Escola Taller e Centro de orientación e formación laboral e oficios.



Impulsaremos a modernización do porto, posibilitando
a navegación de cabotaxe. Melloraremos as instalacións e
impulsaremos a contrucción do Porto Deportivo.



Promoveremos a acuicultura, así como os procesos que
engadan valor aos productos do mar, distribución, prestixio, comercialización e cantos eventos se impulsen desde o sector.



Seguiremos loitando pola Unificación da costa.



Impulsaremos estratexias que nos permitan dar pronta
resposta a desastres contaminantes.



Recuperaremos as cetarias e colaboraremos para que
iniciativas como a creación do Museo do Mar sexan un
éxito.
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Cedeira é traballo (2)

As obras socialistas non se realizaban á conta do veciño de Cedeira

Somos o partido do progreso, das empresas, do parque empresarial da Trabe e dos traballadores, do mar, da producción forestal e da economía rural.



Impulsaremos cantas medidas de protección sexan necesarias na Serra da Capelada para por en valor a súa riqueza gandeira, xeolóxica, faunística, botánica, paisaxística e etnolóxica (rapa das bestas, por exemplo).



Farémoslle frente ao abandono das terras de labor e á
destrucción do sector gandeiro, canalizando cantas medidas de apoio existan en Santiago ou Madrid.



Favoreceremos o aproveitamento económico de novos
recursos coma o turismo rural, a recolección de cogumelos, etc.



Traballaremos co sector forestal, ordenando o transporte
mediante a dotación de pistas adaptadas e habilitaremos
de cargadoiros de madeira a xeografía forestal de Cedeira. Promoveremos unha ordenanza forestal razoable que
permita conciliar os interéses do sector co resto da cidadanía.



Elaboraremos un programa de defensa e prevención de
incendios con presencia permanente do servicio de limpeza de taludes e cunetas e axudando á veciñanza a
manter limpos os contornos de casas e lugares.
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Gobernaremos co pobo e
para o pobo.

Estamos onde e cando fai falla

A lei fainos iguais. A súa aplicación garantízanos non depender do capricho de ninguén.
Os concellais e, sobre todo o alcalde, somos servidores públicos e debémoslle á cidadanía transparencia e respecto por
cada euro.


Declararemos públicamente os de bens dos concelleiros
socialistas.



Os impostos á veciñanza deixarán de ser abusivos. Impulsaremos a revisión á baixa do catastrazo do PP .



A xente verá, mediante a rendición pública de contas,
onde e cómo se usa cada euro da contribución ciudadana
e poderá comprobar o correcto destino dos fondos do
Concello.



Os postos de traballo do Concello cubriranse, garantindo a libre concurrencia e a igualdade de oportunidades.



Con nós os procedementos de contratación serán transparentes, limpos e sen trampas.



Revisaremos a suba da auga, o alcantarillado e a taxa de
recollida do lixo aprobadas polo PP.



Melloraremos a seguridade cidadá. Impulsaremos o servicio nocturno e o servicio a pé na rúa da Policía Municipal



Impulsaremos Comisións Cidadás que controlen e avalíen os servicios municipais e recolla as propostas da veciñanza. De especial importancia consideramos a Mesa
dos representantes rurais.
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