
No mes de abril do ano 2009, o BNG
levou ao pleno do Concello una moción
na que se solicitaba a cesión gratuíta
dunha parcela de titularidade municipal
á Xunta de Galiza, a fin de que esta
construíse na  mesma vivendas de pro-
moción pública. Iniciase nese momen-
to o proceso que culmina no pleno or-
dinario de xullo do ano 2011 (xa dentro
do presente mandato municipal), onde
se perfecciona o citado acordo. 
A normativa urbanística de Noia,

concretada naquel entón nas Normas
Subsidiarias de planeamento munici-
pal de 1991, establecía para o desen-
volvemento da mesma, unha serie de
unidades de actuación que, unha vez
concluído o seu proceso urbanizador e
logo de efectuadas as cesións corres-
pondentes á participación da adminis-
tración no aproveitamento urbanístico,
os solares resultantes irían a engrosar
o patrimonio público do solo. 
Un dos obxectivos primordiais da

existencia dos patrimonios municipais

do solo e do destino dos bens que os
compoñen, non é outro que, o de ser-
vir para obter reservas de solo para ac-
tuacións de iniciativa pública, e deste
xeito atender a demanda de vivenda de
protección pública ou equipamentos
colectivos que sirvan ás necesidades
da cidadanía.  

A parcela en cuestión está situada
no barrio de San Lázaro, dentro do ám-
bito da unidade de actuación número
3, e conta coas seguintes característi-
cas:
— superficie da parcela: 660 m2

— ocupación: 561 m2

— edificabilidade: 3.597 m2

— valoración: 776.952,00 euros
— tipo de solo: urbano intensivo
— alturas: planta baixa+4

alturas+planta baixo cuberta.
Trátase en consecuencia, como é

doado deducir, dun solar nun lugar
céntrico, totalmente urbanizado, e non
residual como era habitual nas cesións

que se facían nun pasado non tan afas-
tado. 
Estaríamos a falar da construción

de 30 ou 34 pisos que, non sendo sufi-
cientes, axudarían a paliar a falta de vi-
venda a un segmente amplo de poboa-
ción ao que lle é imposible acceder ao
mercado da vivenda libre. 
Hai que dicir que cando falamos de

vivendas de promoción publica, está-
monos a referir a aquelas vivendas que
constrúe de xeito directo a Administra-
ción, e logo dun proceso regulado, ad-
xudícaas aos seus solicitantes.
Non está o Partido Popular, e por

ende a Xunta de Galiza, en disposición
de querer gobernar para as maiorías
sociais do noso país, senón para a
banca e os grandes monopolios.
Exemplo disto é negativa a atender a
cesión da parcela municipal para a
construción de vivendas de promoción
pública,  argüíndo as mais peregrinas
explicacións,  deixando sen posibilida-
de de acceso á vivenda digna a un am-
plo sector da sociedade noiesa.  Agar-
demos que este proceder lle pase,  aos
novos/vellos candidatos municipais de
dito partido, a correspondente factura
electoral.
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O Partido Popular non quere construir
vivendas de promoción pública en Noia
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A concellaría de Igualdade e Benestar,
da que é responsábel a nacionalista María
Xesús Juanatey Malvárez, vén de realizar
un amplo programa de actividades con mo-
tivo da conmemoración do 25 de Novem-
bro, DIA INTERNACIONAL CONTRA A VIO-
LENCIA DE XÉNERO. Así, entre as moitas
actividades, representouse a obra de teatro
“As fillas bravas”, do Grupo Chévere, dirixi-
da ao alumnado da ESO. Organizáronse
“Contacontos” para as nenas e nenos dos
colexios de primaria, e tamén se proxectou
o filme “A mariñeira”, con presentación e
coloquio da protagonista, Camila Bossa.

O Centro de Información á Muller (CIM)
fíxose notar, igualmente, coa elaboración
dun díptico titulado “Abre os cadeados.
Quen te amarra non te quer!” Este incluía a
Táboa Reivindicativa de Medidas Contra a
Violencia.

Un programa de actividades, todo el, di-
rixido a concienciar para erradicar o ma-
chismo, que de xeito preocupante atópase
absolutamente naturalizado na nosa socie-
dade e, especialmente, entre a xente moza.

Esta concellaría acaba de iniciar xes-
tións perante das distintas entidades ban-

carias de Noia, co fin de solicitar destas a
exención ou senón a redución das comi-
sións por xestións, para aquel sector da so-
ciedade que percibindo como único ingre-
so Axudas ou Rendas de integración social
da Administración, resúltalle gravoso asu-
mir o custe destas comisións bancarias.

Tamén, en  breve, esta  concellería dará
inicio a unha campaña de eliminación de
barreiras arquitectónicas, pois  aínda que a
sensibilización das institucións e conxunto
da sociedade nos últimos anos foi en au-

mento, con todo,  resta algunha lagoa nes-
te terreo.

Outras actividades que está a organizar
e financiar esta concellaría, coa colabora-
ción da Cruz Vermella, son os “Obradoiros
de Memoria” que se están a levar a cabo por
todas as parroquias e outros lugares, sendo
o último o organizado no lugar de Orro, e o
seguinte será na parroquia de Boa. Estanse
a realizar tamén “Obradoiros de Ximnasia”
e clases de “Reforzo Escolar” para nenos e
nenas de familias moi necesitadas.

Concellaría de Igualdade e Benestar. Actividades

Asembleas
abertas do

BNG de Noia 
Desde primeiros  do mes de outubro

deste ano, o BNG de Noia vén organizando
asembleas abertas para militantes e tamén
para calquera veciño e veciña que queira
participar nas mesmas.

A dia de hoxe vai pola terceira asemblea
xeral. Tamén se están organizando asem-
bleas abertas dirixidas á mocidade; vaise
pola segunda.

É de destacar a alta participación nestas
asembleas, que algunhas persoas ven
como o xeito de trasladar as súas arelas, as
súas dúbidas e as súas preocupacións;
igualmente as súas achegas e opinións
arredor dos distintos problemas que afec-
tan á nosa sociedade.

Así, nestas xuntanzas, téñense tratado
asuntos tales como o desemprego, o paro,
a precariedade laboral, a emigración, a de-

mocracia participativa ou popular, a proble-
mática da muller, a problemática medioam-
biental, etc.

Suscitáronse temas tan importantes e
preocupantes como a limpeza da nosa ría,
a problemática dos nosos bancos maris-
queiros, a falta de industria creadora de
emprego no noso concello.

Mais tamén se abordaron asuntos aos
cales xa se lle intenta,  a partir de hoxe, dar
solución desde a institución municipal, por
iniciativa do BNG. Estamos a referirnos ao
transporte público interurbano: a viaxe de
Noia a Santiago de Compostela. Persegui-
mos reducir substancialmente a súa dura-
ción cambiando algunhas das viaxes co-

tiáns, en lugar de facelas pola estrada vella,
que se fagan pola vía de alta capacidade.

Así mesmo acabamos de iniciar unha
campaña a favor da construción por parte
da Xunta de Galiza, de vivendas de promo-
ción pública en Noia (S. Lázaro), en terreos
cedidos polo Concello. Esta é unha vella
demanda do BNG, que a pesar de ter sido
presentada ao Pleno do Concello no ano
2009, non é aprobada por este, de xeito de-
finitivo,  até 2011 e, neste momento, está
paralizada pola Xunta do PP de Feixóo.

O BNG proseguirá organizando estas
asembleas abertas por considerar que son
unha forma de participación democrática
eficaz e necesaria.

A nova concelleira Mª Xesús Juanatey xunto a Bieito González –Asina a foto: Pablo Silva–

Aspecto da última Asamblea Aberta celebrada –Asina a foto: Roi Pérez–
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