
Unha das principais preocupacións que te-
mos no BNG e que sen dúbida merece
unha especial atención é a problemática do
emprego. 

Temos claro que as nosas políticas teñen
que centrarse na implantación de medidas
que impulsen e dinamicen a actividade
económica da vila e se poidan xerar postos
de traballo vinculados ao noso principal
sector productivo, o marisqueiro, así como
tamén ao comercio e o turismo. 

Por isto, a liña de traballo que estamos a
seguir vai orientada nesa dirección.

En relación ao comercio local, non hai que
esquecer que é un nicho de emprego para a
localidade, así como un factor de dinamiza-
ción da economía da vila. É preciso conti-
nuar poñendo en valor a grande importan-
cia do pequeno comercio, como xa viñe-
mos facendo a través de diversas campa-
ñas de concienciación e apoio a este im-
portante sector.

Respecto ao turismo, hai que destacar a
grande riqueza patrimonial e cultural que
ten a nosa vila, convertila no noso estan-

darte, nun foco de interese que sexa capaz
de atraer mái visitas ao noso concello. De
se tomar finalmente o acordo para adquirir
o inmoble adxacente ao cemiterio de Santa
María A Nova, sería sen dúbida un acerto,
posto que permitiría ter un novo espazo
para poñer en exposición un maior número
de laudas que foron restauradas nos últi-
mos anos, o que coa debida promoción por
parte do Concello de seguro atraerá máis
visitas.

Asimesmo, medidas como a de peatonali-
zación do casco antigo, que contribúe a hu-
manizar o espazo, a facelo máis acolledor e
atractivo tanto para os noieses como para
os que nos visitan, moi positivas, e dende
logo, esa é a senda que queremos conti-
nuar.

Poñendo xa o foco sobre a riqueza natural
da nosa ría e tendo en conta o importante
papel que xoga para a economía noiesa,
consideramos que é imprescindíbel que
desde o Concello se apoie dun xeito proac-
tivo ao sector e se impulsen proxectos em-
prendedores baseados nun desenvolve-
mento sustentábel do mesmo. Neste senti-

do, no BNG estamos a estudar diversas ex-
periencias que se están a realizar noutras
vilas nas que o sector marisqueiro ten unha
destacada importancia, tomamos contacto
cos axentes participantes nas mesmas e vi-
sitamos distintas instalacións, podendo
extraer de todo iso ideas realmente intere-
santes que poden ser trasladables á reali-
dade da nosa economía. Dende logo, existe
un potencial vinculado á ría noiesa que está
por desenvolver e é nesa liña na que hai
que traballar man a man co propio sector.

“Temos claro que as
nosas políticas teñen que

centrarse na
implantación de medidas

que impulsen e
dinamicen a actividade
económica da vila e se
poidan xerar postos de
traballo vinculados ao
noso principal sector

produtivo, o marisqueiro,
así como tamén ao

comercio e o turismo”

”

Bloque
NoiaA subela

Número 16. III Etapa / Abril 2015

“Neste sentido, no BNG
estamos a estudar diversas
experiencias que se están
a realizar noutras vilas nas
que o sector marisqueiro

ten unha destacada
importancia,...

”

www.bng.gal 
www.bng.gal /noia
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A nosa alternativa: O emprego

Irati García Tomé candidata do BNG á Alcaldía de Noia
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A contaminación na Ría de Noia

Cal é o principal problema da ría?

O principal problema que afecta á ría
de Noia é a contaminación por bacte-
rias fecais.

Onde se atopan estas bacterias?

Este tipo de bacterias atópanse prin-
cipalmente no intestino de persoas e
animais, polo que son un indicador da
contaminación fecal das augas.

Son un perigo para a supervivencia
da actividade marisqueira?

Si, son o principal perigo. A contami-
nación por este tipo de bacterias pode
levar ao peche dos polígonos maris-
queiros. Alén do que isto pode supor
a nivel económico e laboral, tamén é
un enorme problema de saúde públi-
ca.

Como chegan estas bacterias ás no-
sas augas?

No caso da contaminación provinte
de residuos humanos, polo deficiente
saneamento das nosas vilas e aldeas.
No caso da de orixe animal, por ma-
los usos no manexo dos residuos,
verquidos incontrolados, etc.

Este tipo de contaminación está pre-
sente en toda a ría?

Si, en maior ou menor medida. Un
dato moi significativo, e que de segu-
ro sorprenderá a moita xente, é que
os resultados das análises amosan
peores resultados en mostras recolli-
das na desembocadura do Tambre, á
altura da ponte do Ceilán, que en ou-
tros puntos da ría; incluso peores que
os obtidos nas augas que rodean á
EDAR de Noia ou en fronte do propio
casco urbano.

Como se explican estes resultados?

É ben claro; á ría de Noia ven a parar
toda a contaminación producida nos
núcleos de poboación e nas explota-
cións gandeiras situadas ao longo de
toda a bacía do Tambre.

Cal é a magnitude do problema?

Enorme. Excede con moito as capaci-
dades do concello de Noia para atalla-
lo e convértese nun verdadeiro pro-
blema nacional. Velaí algúns datos
para axudar á súa comprensión:

– A bacía do Tambre inclúe 22 conce-
llos: Sobrado, Curtis, Vilasantar, Boi-
morto, Mesía, Frades, Arzúa, O Pino,
Oroso, Ordes, Trazo, Tordoia, Santia-
go de Compostela, Val do Dubra,
Ames, A Baña, Brión, Negreira, Outes,
Mazaricos, Lousame e Noia.

– Esta área equivale ao 20% da super-
ficie total da provincia da Coruña e
nela viven o 20% dos seus habitantes
(máis de 230.000 persoas).

– Nas explotacións gandeiras situa-
das neste territorio viven o 50% das
cabezas de gando bovino e o 25% das
de gando porcino da provincia.

– Sumando as necesidades de todos
estes concellos, o déficit en canto á
rede de saneamento é de máis de 900
quilómetros. Ou, dito de outro xeito,
precisaríanse case 1000 quilómetros
máis de rede de saneamento para
completar as infraestruturas neste te-
rritorio. E bombeos. E colectores. E
estacións depuradoras.

[Como se pode apreciar no mapa ad-
xunto, a maioría dos concellos da ba-
cía teñen un déficit de máis do 100%
en canto á rede de saneamento. Dito
doutro xeito, necesitarían máis do do-
bre de rede da actualmente construí-
da. Nalgúns casos este déficit aché-
gase ao 800%]

– A bacía do Tambre soporta 180
puntos de verquido identificados; 10
dos cales se atopan en espazos natu-
rais protexidos.

É factible o saneamento integral da
ría?

É, pero será unha tarefa de anos, e na
que se teñen que implicar todas as
administracións. O principal proble-

ma de Galiza neste eido é todo o tem-
po perdido. Un tempo precioso no
que os recursos económicos se em-
pregaron en construír paseos fluviais
e marítimos sobre os propios emisa-
rios que contaminaban as nosas au-
gas. Por poñer só un par de datas:

– O 1 de xaneiro de 2006 entraba en
vigor unha norma europea que obri-
gaba a depurar o 100% das augas re-
siduais en núcleos costeiros de máis
de 2000 habitantes.

– Ano 2011. Esta era a data fixada no
Plan de Saneamento de Galicia 2005-
2009 para o completo saneamento in-
tegral das augas galegas. A día de
hoxe é imposible determinar en que
grado de cumprimento nos atopamos
nin cando finalizará este proceso.

Que leva feito o BNG de Noia a este
respecto?

No mandato municipal 2007-2011
conseguimos que a Xunta de Galicia
modificara o proxecto inicial do sane-
amento integral unitario, por un mo-
delo separativo.

E de cara ao futuro?

O BNG de Noia é consciente do carác-
ter supramunicipal do problema, da
súa gravidade e das escasas compe-
tencias dos concellos nos ámbitos
afectados: augas, costas, medio am-
biente, etc. Pero, do mesmo xeito que
sabemos o que non podemos facer,
tamén somos conscientes daquilo
que si está nas nosas mans; por
exemplo, non empregar un só euro
dos recursos municipais en proxec-
tos puramente cosméticos.

E, sobre todo, dar a batalla diante de
todas as administracións competen-
tes ata a consecución do saneamento
integral da ría; contando para isto coa
forza das deputadas e deputados do
BNG nos parlamentos galego, espa-
ñol e europeo. Vainos o futuro nisto.
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Fontes: 
EIEL da provincia da Coruña. 
IGE (padrón municipal e censo agrario)
Demarcación hidrográfica Galicia-Costa
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A emigración da mocidade é como un fantasma que volve de
tempos que criamos esquecidos xa. Desgraciadamente seguirá
volvendo na medida na que as galegas e galegos non tomemos
nota e enfrontemos aos problemas que nos condenan. “Ir fóra”
vólvese a opción que asume como obriga un sector da poboa-
ción que non atopa expectativas dunha vida digna no noso país.
Este círculo vicioso priva a Galiza dunha inmensa riqueza en
man de obra e potencialidades humanas, dunha xeración de fu-
turo que día a día vemos facendo as maletas para marcharse a
países máis “ricos”. 
O problema de Galiza non é que sexa un país pobre. Non o é. É
un país intencionadamente subdesenvolvido e sen soberanía,
con inmensos recursos naturais. Galiza exporta o 40% da ener-
xía que produce a outras áreas do Estado Español. É unha po-
tencia en madeira, unha mercadoría moi en demanda en toda
Europa. O porto de Vigo é o segundo porto da UE en termos de
pesca e o terceiro en volume de mercadoría, superado só por
Rotterdam e Amberes.
O noso país é rico, pero a riqueza está en mans alleas. Os im-
postos do Porto de Vigo non repercuten en Galiza senón que
están centralizados en “Puertos del Estado”. As poderosas em-
presas enerxéticas que explotan os recursos galegos non pa-
gan impostos aquí, senón fóra, en Madrid. As políticas dos go-
bernos españois e da UE conseguiron recentemente rematar co
que quedaba da potencia industrial dos estaleiros en Vigo e Fe-
rrol, e continúan afogando os nosos sectores pesqueiro, leitei-
ro e gandeiro. A nosa economía non está dirixida por nós senón
por potencias estranxeiras. Esta situación ten un nome e chá-
mase dependencia colonial. 
Galiza é economicamente unha colonia do Estado Español e da
Unión Europea, que explotan a súa riqueza en materias primas,
recursos e man de obra deixando a cambio pobreza, paro e
emigración, unha combinación devastadora da que vemos as
consecuencias todos os días. Poténciase unha economía de
subsistencia e un modelo obsoleto de turismo combinado coa
explotación dos recursos naturais a prezo de custo. Tápase a
realidade cunha política de cemento e con unhas institucións
dominadas polo caciquismo.
A cuestión da soberanía non é un abstracto intanxible. A econo-
mía é un reflexo da sociedade: as sociedades soberanas e
conscientes teñen economías fortes e que cobren as súas ne-
cesidades. As sociedades dependentes e as colonias teñen as
economías que cobren as necesidades de quen as goberna. A
falta de soberanía é unha falta de democracia, xa que non se
nos permite organizarnos e gobernarnos como país e dispoñer
dos nosos recursos económicos, unha necesidade cada vez
máis real nun mundo cada vez máis globalizado.

Galiza é un país sen estado e sen soberanía política, e a súa
economía está lastrada e parasitada por Madrid e a Unión Euro-
pea. Só rompendo esta dependencia a base de soberanía e de-
mocracia poderemos asegurar un futuro para a nosa mocida-
de, agora ou nunca. É unha necesidade imperiosa para poder
sobrevivir como sociedade. Os datos de poboación non men-
ten, e a realidade tampouco.
O marisco é unha das principais fontes de riqueza de Noia,
unha fonte de riqueza que se ve ameazada polas políticas dun-
has institucións que non están ao servizo do pobo galego. A so-
lución a esta nova vaga de emigración da mocidade pasa por
crear empregos dignos e estables no noso municipio, tanto po-
tenciando e modernizando os sectores que sempre foron rendi-
bles e que fixeron famosa a nosa vila, como o marisqueo ou a
cultura; coma innovando novas formas de dinamizar a econo-
mía noiesa. E que por fin as institucións sirvan aos intereses do
pobo.
O Bloque Nacionalista Galego leva máis de 30 anos dando a
cara polo pobo galego, polos seus dereitos democráticos e
económicos, polo dereito á liberdade de dispor libremente dos
nosos recursos e dunha economía que sirva ás necesidades do
país e das xeracións que virán.
A solución depende do pobo galego. Depende dos milleiros de
mulleres e homes que viven e traballan nesta vila e neste país.
Depende de nós.

“A cuestión da soberanía non é un
abstracto intanxible

”

“As sociedades dependentes e as
colonias teñen as economías que
cobren as necesidades de quen as

goberna

”
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(14.502 habitantes en marzo de 2015)

A emigración da mocidade

Praza de San Lázaro, nº 1-1º esda.
15200 NOIA

Tfno./Fax: 981 84 20 22
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