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Introdución 
 
Benquerida veciña, benquerido veciño, 
 
Coma cada catro anos, chegadas estas datas comeza a campaña 
electoral e desde o BNG presentámosvos este programa que será 
o noso manual de instrucións de como mellorar o noso concello 
e convertelo nun lugar mellor para vivir para todo o mundo. 
 
E é que Cabanas é un lugar con grandes posibilidades. Desde as 
Fragas á costa, pasando pola zona urbana, o polígono industrial 
ou todas as parroquias rurais, Cabanas ten potencial para 
funcionar moito mellor. Mais nas conversas que levamos 
mantido coa veciñanza ao longo dos últimos catro anos, unha das 
ideas que máis se repite é que Cabanas está desaproveitada. Un 
lugar no que nunca ocorre nada, no que non hai actividades,  nin 
para a xente nova, a terceira idade ou para as familias con 
pequenas. 
 
No BNG cremos que coa nosa acción no goberno podemos facer 
cambiar a realidade. Queremos sermos útiles para a cidadanía, 
que haxa resultados reais que fagan mellorar a vida das persoas. 
 
O BNG ten experiencia na xestión municipal, con modelos coma 
Ribadeo ou Carballo e as súas políticas de potenciamento do 
comercio local, Allariz e San Sadurniño coas medidas de 
establecemento de orzamentos participativos, Rianxo e as súas 
políticas de rehabilitación, ou Tomiño e Pontevedra e os seus 
modelos de desfrute social, premiados por diversos organismos. 
 
Cabanas tamén pode ser así. Temos as ideas claras e queremos 
ensinárvolas. 
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01. Democratización, participación, 
transparencia e bo goberno 
 
 
 
O goberno en Cabanas durante os últimos doce anos leva 
arrastrando unha serie de deixes caciquís, unha forma de 
traballar no que é máis importante controlar e manter o poder que 
traballar para mellorar o concello e a vida de toda a veciñanza. 
 
Aínda que se poderían seleccionar moitos exemplos disto, quizais 
o mellor e máis claro sexa o proceso de elaboración do PXOM, no 
que o goberno municipal deu mostra de todo o seu catálogo de 
prácticas de mal goberno: primeiro traballando con ocultismo 
durante a súa redacción, evitando que as propostas chegasen á 
veciñanza e aos membros da corporación; mais tarde amosando 
grande falta de apertura ao diálogo ao non aceptar ningunha das 
propostas da oposición ao respecto; despois actuando cunha total 
falta de transparencia ao negarse a unha segunda exposición 
pública; e, por último, amosando unha concepción controladora 
do goberno, ao facer que a veciñanza que quería saber como lle 
afectaban as repercusións das alegacións do PXOM tivesen que 
pasar polo despacho do alcalde. 
 
Nós queremos rematar con estes deixes antidemocráticos, coas 
inauguracións de última hora, cos xogos cos orzamentos nos que 
nunca hai cartos e aparecen, co traballar a base de chapuzas, o 
improvisar... que ao final acaban costando cartos aos veciños, 
como vimos por exemplo co caso do Penso. 
 
Queremos gobernar doutro xeito. 
 
Queremos ser un goberno aberto e democrático, sen actitudes 
clientelares e caciquís. Un goberno que sempre teña a porta 
aberta. Un goberno co que toda a veciñanza teña os mesmos 
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dereitos, e no que exercer estes dereitos estea garantido, sen 
depender de prevendas nin deber favores. 
 
Queremos ter un goberno profesional e eficaz, que saiba o que fai, 
no que as actuacións rutineiras e de mantemento estean 
planificadas e non esperen a que haxa desperfectos para actuar, 
no que a transparencia estea garantida en todos os sentidos.  
 
Queremos traballar convosco e que formedes parte da xestión do 
goberno mediante mecanismos de participación e control. 
 
Pretendemos garantir uns mínimos que a día de hoxe non se 
cumpren en Cabanas e que consideramos que calquera concello 
debería cumprir: 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Realizar plenos abertos, nos que participe a totalidade da 
corporación, en todas as parroquias de xeito periódico. 
-Poñer en marcha un programa de orzamentos participativos, 
con criterios correctores xeográficos e temáticos, para que a 
veciñanza poida decidir parte dos investimentos do concello, e 
reservar unha porcentaxe do capítulo de investimentos do 
orzamento municipal para as propostas aprobadas mediante este 
programa. 
-Establecer un mecanismo para que a veciñanza poida participar 
nos plenos municipais, presentando iniciativas, intervindo ante 
o pleno e formulando preguntas, dúbidas ou rogos. 
-Establecer consellos sectoriais para que todas as entidades 
sociais teñan voz e sexan parte da xestión dos seus ámbitos de 
actuación, e apoiar os proxectos e iniciativas destas entidades. 
-Poñer en marcha órganos parroquiais de participación para que 
haxa unha democracia participativa real. 
-Avanzar cara á e-administración ampliando as xestións 
municipais que se poden realizar pola rede. 
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-Crear un regulamento de uso de locais municipais, para poñelos 
a disposición da veciñanza, de forma que sexan outorgados con 
criterios obxectivos e non con criterios políticos. 
-Poñer toda a información municipal e sobre concursos públicos 
a disposición da veciñanza, e difundir os seus resultados 
inmediatamente despois da súa resolución. 
-Cumprir coa Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información 
pública e bo goberno, establecendo un mecanismo de publicidade 
e rendición de contas de carácter público e accesíbel. 
-Dar acceso a toda a información municipal de xeito fácil a toda 
a veciñanza, evitando o control político do acceso á información. 
-Levar a cabo unha comunicación municipal plural e apartidaria. 
-Renovar a web municipal atendendo a criterios de 
accesibilidade desde calquera dispositivo. 
-Gravar e retransmitir os plenos por internet, e crear algún 
sistema de arquivo para que poidan ser consultados con 
posterioridade. 
-Poñer en marcha un sistema de control dos agasallos que poidan 
recibir os cargos políticos. 
 
INVESTIMENTOS DESDE OUTRAS ADMINISTRACIÓNS 
 
Porén, non só queremos cambiar a forma de gobernar no tocante 
á democracia e á participación. 
 
Queremos tamén ser un goberno que defenda a veciñanza e os 
seus dereitos, que se mova ante todas as administracións. Nos 
últimos anos, os diferentes gobernos municipais puxeron sempre 
o afán de non molestar aos seus compañeiros de filas noutras 
administración antes que a defensa dos intereses da nosa 
veciñanza. Que mellor exemplo que esas cantidades simbólicas 
nunca executadas para a adaptación da Nacional 651 que levan 
anos e anos aparecendo nos orzamentos do estado, sen que 
nunca desde o Concello de Cabanas se reclamase a súa dotación 
con cantidades reais, nin a súa execución. 
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Un goberno do BNG en Cabanas moverase pola veciñanza ante 
todas as administracións, petaremos en todas as portas e non nos 
cansaremos de traballar para conseguir o que Cabanas merece e 
necesita. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Solicitarlle ao Estado a adecuación completa da N-651 ao seu 
paso por Cabanas. 
-Solicitarlle ao Estado a transferencia da AP9 e a gratuidade dos 
tramos Fene-Cabanas e Cabanas-Miño. 
-Solicitarlle ao Estado a implantación dos servizos ferroviarios de 
proximidade no tramo Ferrol-A Coruña, coa construción do by-
pass de Infesta e o investimento nas melloras necesarias. 
-Solicitarlle ao Estado a realización das obras necesarias para 
mellorar os accesos á zona da praia da Madalena e evitar as 
inundacións. 
-Solicitarlle ao Estado a realización de obras de protección do 
literal contra a erosión, particularmente en Chamoso. 
-Solicitarlle á Xunta a ampliación do comedor do CEIP Eladia 
Mariño. 
-Solicitarlle á Xunta a inclusión de Cabanas nos Plans de 
Extensión de Banda Larga. 
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02. Urbanismo e vivenda 
 
 
 
O urbanismo de Cabanas vén arrastrando unha serie de defectos 
de raíz, nacidos da aposta hai varias décadas por converter 
Cabanas nun polo de atracción do turismo de sol e praia e o foco 
na construción de segundas residencias. 
 
Este modelo causa problemas: o aumento de poboación 
estacional satura os servizos municipais, moi especialmente o 
subministro de auga, que deben funcionar cun nivel de 
capacidade que non se corresponde coa poboación que achega 
impostos para sufragalos. Ademais, as segundas residencias 
crean áreas case desertas fóra de tempada. 
 
O PXOM aprobado neste mandato, lonxe de solucionar estes 
problemas, institucionalizounos, impulsando definitivamente 
este modelo de turismo estacional, incluíndo previsións de 
sustentabilidade económica pouco realistas, hipotecando 
aspectos básicos para o futuro de Cabanas e contendo, ademais, 
erros materiais e omisións graves. O resultado do PXOM deixou á 
maioría da veciñanza nunha total incerteza, pois foi aprobado 
con modificacións importantes desde a súa primeira exposición 
pública sen que ninguén puidera consultalo para ver como estas 
lle afectan. Pedimos en reiteradas ocasións unha segunda 
exposición pública para que todo o mundo puidera ver os 
cambios, mais desde o goberno negáronse sistematicamente. 
 
O modelo do BNG non é este. Nós defendemos un modelo 
urbanístico SUSTENTABLE e HUMANIZADO, que deixe de lado 
desenvolvementos fantasiosos e se centre en coidar o que hai, 
priorizando completar a malla urbana e a rehabilitación, tanto de 
inmobles coma de espazos degradados.  
Nós queremos un concello para a súa veciñanza, un concello para 
vivir e para vivir ben. O urbanismo é unha ferramenta que debe 
estar supeditada ao benestar social da veciñanza. Mellorar as 
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condicións de vida de toda a veciñanza é posíbel mellorando e 
estendendo os servizos básicos que, a día de hoxe, aínda non se 
desfrutan en todo o territorio, eliminando barreiras 
arquitectónicas ou creando novos espazos públicos e tendo en 
conta particularmente as especificidades da zona rural. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Expoñer publicamente o PXOM por segunda vez, para que toda a 
veciñanza teña coñecemento de como lle afectan as 
modificacións efectuadas. Facer o posíbel por atender as 
propostas da veciñanza e incorporar medidas correctoras en 
todos os ámbitos posíbeis, buscando outro modelo de 
desenvolvemento urbano e centrándose no benestar da 
veciñanza. 
-Rematar as redes de servizos básicos municipais 
(abastecemento, saneamento, electricidade, internet). 
-Potenciar a construción de equipamentos públicos, 
nomeadamente no rural. 
-Potenciar a rehabilitación de inmobles e espazos abandonados. 
-Crear áreas de rehabilitación integral (ARI) nas zonas con 
edificacións de máis de 25 anos. Isto permitirá actuacións de 
conservación dos edificios, así como accesibilidade e eficiencia 
enerxética tanto nas edificacións coma no entorno. 
-Promover o coñecemento entre a veciñanza da ARI do Camiño 
de Santiago e as súas posibilidades para a rehabilitación de 
inmobles nas zonas incluídas. 
-Poñer en marcha medidas encamiñadas a eliminar os solares 
abandonados e completar a malla urbana. 
-Buscar unha solución ao aillamento da zona da Madalena en 
colaboración co ADIF, para poder realizar unha saída secundaria 
á area. 
-Impulsar un plano de eliminación de barreiras arquitectónicas 
de cara a facer Cabanas un concello 100% accesíbel, incluíndo a 
creación de parques infantís de nivel 3. 
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VIVENDA 
 
O modelo de turismo de verán e segunda residencia que se 
impulsou desde o goberno municipal ten un segundo efecto: o 
prezo da vivenda en Cabanas é desorbitado, e a especulación do 
mercado inmobiliario está a facer que a mocidade que dá os 
primeiros pasos cara á emancipación se vexa expulsada de 
Cabanas. É vital non expulsarmos poboación, e particularmente á 
mocidade, xa que queremos que constrúan aquí as súas vidas e 
que non se vexan obrigados a facelo en Madrid, na Coruña ou en 
Narón. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Promover a creación de vivenda protexida de promoción 
autonómica. 
-Promover a construción de vivenda protexida en réxime de 
aluguer especificamente para menores de 35 anos, para así apoiar 
un primeiro paso cara á emancipación.  
-Promover axudas para a rehabilitación de vivendas 
abandonadas, mediante a creación dunha oficina de 
rehabilitación, en colaboración con outros concellos da contorna. 
-Actuar desde a área de servizos sociais para evitar 
desafiuzamentos. 
-Crear un banco de vivendas para facilitar os trámites de 
alugueiros entre propietarios e arrendadores. 
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03. Zona rural 
 
 
 
Potenciar a nosa zona rural e que as nosas parroquias rurais 
sexan un entorno onde se poida vivir coas mesmas comodidades 
que na zona urbana, de xeito que a xente que viva no rural non 
marche a outras zonas, é un obxectivo básico para o BNG. 
 
Non é aceptábel que en 2019 haxa diferencias tan notables entre 
a zona rural e a zona urbana de Cabanas no acceso a servizos que 
consideramos básicos. Toda a veciñanza debería ter os mesmos 
dereitos, e por iso propomos. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Rematar as redes básicas (auga, saneamento, electricidade, 
internet) no 100% do Concello. 
-Rematar cos problemas das redes básicas, coma os de bombeo 
de auga, subas de tensión, apagóns e fallos no alumeado público. 
-Solucionar definitivamente as zonas de sombra de cobertura de 
telecomunicacións e mellorar a rede de conexión a internet, pois 
é imprescindíbel para moitos empregos. 
-Impulsar medidas específicas nas redes básicas no noso rural, 
como os sistemas de saneamento especiais, que o BNG impulsou 
en concellos como San Sadurniño e que o goberno local decidiu 
instalar tamén nas obras da rede de Lavandeira a instancia nosa. 
 
MÁIS ALÁ DOS SUBMINISTROS 
 
Porén, dar ao Rural os mesmos servizos que as zonas urbanas non 
inclúe unicamente as redes de subministro, senón que vai moito 
máis alá. É necesario dar alternativas de emprego, transporte e 
cultura, e dinamizar economicamente toda a zona, na que, como 
é obvio, as actividades agrícolas e gandeiras terán unha ampla 
importancia: 
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IDEAS CLARAS: 
 
-Dotar ás zonas rurais de equipamentos públicos que permitan 
actividades culturais, lugares de encontro... de xeito que cada 
parroquia teña equipamentos acaídos ás súas necesidades. 
-Lanzar un plano de dinamización económico-laboral da zona 
rural, con medidas de incentivación do autoemprego e do cultivo 
da terra, como explotacións agro-gandeiras, proxectos de 
transformación e valorización, ou proxectos turísticos, en 
especial os relacionados co entorno. 
-Poñer en marcha medidas de incentivación fiscal para a 
erradicación das propiedades a monte ou para actividades de 
emprendimento orientadas cara ao sector primario. 
-Fomentar a diversificación dos aproveitamentos do monte a 
través do desenvolvemento de actividade complementarias: 
produción apícola, plantación de cogomelos, silvo-pastoreo... de 
entre estas, prestarase especial atención ao cultivo da froita do 
Eume, noutrora o primeiro produto exportado dende o noso 
concello. 
-Crear un banco voluntario de alugueiro de terras. 
-Dotar ás parroquias rurais dun transporte público digno, que as 
conecte entre si e coa zona urbana. 
-Deseñar un plan para o afastamento de corzos e xabaríns das 
terras en explotación.  
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04. Servizos municipais 
 
 
 
Os servizos municipais en Cabanas levan anos sufrindo pola falta 
de coidado do goberno municipal. No BNG defendemos un 
modelo de servizos públicos de calidade, priorizando o modelo de 
xestión directa e evitando os negocios das privatizacións, que 
lonxe de ser ningunha solución, empobrecen e encarecen o 
servizo. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Estudar a remunicipalización de todas as concesións 
recuperábeis para a administración pública, sexa por parte do 
Concello de Cabanas en exclusiva ou en agrupación con outros 
concellos, e nomeadamente, as do subministro de auga, o 
saneamento e a recollida de lixo. 
-Rematar as redes de subministración básica en todo o territorio 
municipal. 
-Rebaixar o prezo da auga eliminando o lucro da concesionaria. 
-Establecer un método de control das subas de tensión e os 
apagóns no alumeado público. 
-Traballar para a separación total da rede de pluviais e fecais e o 
fin das fugas nos sumidoiros. 
-Crear puntos de recarga de vehículos eléctricos. 
-Reacondicionar, mellorar e manter en bo estado os parques 
infantís 
-Reservar fondos propios para cubrir un número mínimo de 
prazas de socorrismo polo menos durante os meses de xullo e 
agosto. 
-Aumentar a dotación en seguridade, dotando a segunda praza de 
Policía Local e mellorando as condicións e a dotación da 
Agrupación de Protección Civil. 
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ACCESO Á REDE 
 
En pleno 2019, o acceso á rede é un dereito básico da cidadanía, e 
un servizo público dunha importancia comparábel ao 
abastecemento ou o saneamento.  
 
Os usos da internet van moito máis alá da comunicación e o ocio, 
sendo unha ferramenta imprescindíbel para xestionar trámites, 
levar o control da actividade de empresas ou estudar e formarnos. 
 
A calidade das conexións no noso concello non sempre está á 
altura, e ademais presenta importantes diferenzas entre zonas. 
Por exemplo, temos unhas poucas vivendas con acceso a 
conexións de calidade de 500 megas no núcleo do Areal, mais a 
poucos metros non se chega aos 3 megas, e en moitos núcleos do 
concello non se acada nin tan sequera un. Por outra banda, as 
operadoras non semellan ter interese no concello para os seus 
plans de expansión. Esta situación fai imposíbel a implantación 
no noso concello daquelas iniciativas para as cales a conexión é 
imprescindíbel. 
 
O noso obxectivo é facer de Cabanas un concello conectado a 
unha rede de calidade, que servirá para mellorar a vida de todas 
as veciñas e veciños e pór en valor a economía do concello. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Elaborar un plan estratéxico para a mellora do acceso a Internet 
no municipio, coa finalidade de poñer data á fin da fenda dixital 
que sofre a veciñanza na actualidade. 
-Dotar de cobertura de Internet por fibra óptica neutra no 100% do 
territorio, coa alternativa do WiMAX ou satélite nos lugares onde 
isto non sexa posible.  
-Levar a cabo medidas para favorecer o acceso a Internet á 
cidadanía, mediante a bonificacións a persoas sen emprego ou 
con menos recursos. 
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-Establecer zonas wi-fi de balde no 100% das instalacións 
municipais, na contorna do paseo marítimo e noutros lugares de 
especial importancia para o concello, coma pavillóns, concello, 
Escola Laica, antigas escolas unitarias... 
-Impulsar a impartición de cursos de formación e, 
nomeadamente, de cursos de alfabetización dixital. 
 
LIXO E COMPOSTAXE 
 
A xestión dos residuos sólidos urbanos é un problema cada vez 
maior para os concellos galegos. O modelo de incineración de 
Sogama, caro e contaminante, suma unha factura de máis de 
280.000 € cada ano só en Cabanas e é rexeitado cada vez por máis 
concellos, que buscan alternativas.  
 
Tamén é importante o problema da compostaxe, xa que aínda que 
son numerosos os fogares de Cabanas que fabrican o seu propio 
compost a partir de restos orgánicos, existe unha porcentaxe moi 
alta de veciñanza que se atopa con problemas á hora de 
desfacerse dos restos orgánicos de podas e sega. A miúdo estes 
restos van parar ao contedor verde, incrementando de xeito 
significativo a factura que o concello ten que pagar a Sogama pola 
xestión dos refugallos, pero noutras ocasións estes restos acaban 
sendo abandonados, causando impacto nos camiños e na paisaxe 
e ocasionando outros problemas como sedimentación ou 
escorrentías. 
 
Por último, en Cabanas os problemas de xestión de outros 
residuos a nivel local son aínda maiores ao non terse aberto aínda 
o Punto Limpo, que permitirá a reciclaxe de refugallos non 
eliminables no circuíto habitual. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Estudar novas formas de recollida de lixo, de xeito que permitan 
o abaratamento: Mellora da eficiencia da recollida, estudo do 
sistema de recollida porta a porta... 
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-Remunicipalización da recollida de lixo, aforrando cando menos 
15.000€ ao ano. 
-Ampliar e promover os programas de recollida selectiva de lixo, 
estudando a introdución de bonificacións na facturación por alta 
eficiencia de reciclaxe. 
-Abrir á maior brevidade o Punto Limpo compartido co Concello 
de Fene. 
-Aumentar os puntos de recollida de residuos especiais coma o 
aceite doméstico. 
-Promover a compostaxe doméstica, mediante campañas 
específicas e a instalación de pequenas centrais de compostaxe 
comunal seladas, de xeito que non haxa contacto cos residuos 
desde o exterior, evitando o acceso de animais, e a emisión de 
gases e lixiviados, así coma o cheiro. 
-Levar a cabo campañas específicas entre a poboación 
escolarizada no concello. 
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05. Sustentabilidade e medio 
ambiente 
 
 
 
Cabanas é un paraíso, conta cun entorno natural único. Porén, 
moitas veces non se lle presta a atención suficiente, e se non 
poñemos todo o noso esforzo en coidalo, corremos o risco de 
perder toda a riqueza atesourada. 
 
Desde o BNG demandamos o coidado e protección desta riqueza, 
tanto polo valor por si mesmo que ten vivirmos nun entorno 
coidado como polas potencialidades económicas que crea esta 
situación.  
 
Ademais, tamén queremos un concello responsábel co medio 
ambiente en xeral, polo que traballamos nunha serie de propostas 
para facer de Cabanas un entorno medioambientalmente 
sustentábel. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Protexer e poñer en valor todos os ámbitos de riqueza ambiental 
do Concello, como as Fragas do Eume, a liña de costa, ou os ríos 
Ventín e Baa. Redactar un plano de posta en valor das especies 
animais que forman parte destes ecosistemas, e en especial das 
aves. 
-Establecer limpezas periódicas dos ríos, levadas a cabo 
mediante modelos de intervención mínima, de cara a evitar 
inundacións. Erradicar as actuacións con maquinaria pesada en 
cauces fluviais. 
-Estudar as posibilidades dun plano de forestación para axudar á 
fixación do CO2. 
-Elaborar un plano de conservación dos montes e prados que 
forman parte da área da Veiga e reabrir o camiño que comunica 
co río.  
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-Manter en vigor e aplicar a prohibición da instalación de circos 
con animais, dado que estes son sometidos a un trato antinatural 
e se ven obrigados a sobrevivir fóra do seu hábitat, tal como foi 
aprobado por iniciativa do BNG neste mandato. 
-Poñer en marcha o Punto Limpo de Vilar do Colo, en 
colaboración cos concellos de Fene, Ares e Mugardos. 
-Asumir desde o concello un papel activo en materia de vixilancia 
e conservación das masas forestais, controlando o impacto das 
pistas forestais, actuando na conservación das masas de 
frondosas ripícolas (de ribeira e marxe) e promovendo a 
protección de zonas de especial interese ambiental. 
-Loitar contra a lacra dos incendios forestais dentro da 
competencia municipal, traballando na prevención e asegurando 
o cumprimento da normativa de protección de núcleos rurais. 
-Establecer medidas de incentivación económica para a limpeza 
das franxas de protección contra incendios e a plantación de 
frondosas.  
 
FRAGAS DO EUME 
 
De entre os nosos recursos naturais, as Fragas do Eume 
constitúen un tesouro único. Porén, a xestión do Parque Natural 
das Fragas do Eume leva sendo un despropósito desde hai moito 
tempo, pois a Xunta obra unilateralmente, obviando a 
participación social e a implicación dos propietarios e da 
veciñanza que vive dentro das Fragas. O PRUX que se propuxo até 
o de agora non contiña medidas de compensación nin aos 
propietarios das terras nin ás persoas que viven nos núcleos que 
están situados dentro do parque, así como tampouco ningún tipo 
de medidas socioeconómicas para a creación de emprego. 
 
O BNG quere que a xestión do Parque Natural se faga coa 
participación dos propietarios e veciñanza e con dous obxectivos: 
a conservación das Fragas e a dinamización económica da zona. 
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IDEAS CLARAS: 
 
-Elaborar un novo PRUX das Fragas do Eume, feito de acordo coa 
veciñanza e propietarios, e incluíndo tanto medidas 
medioambientais para garantir que as Fragas estean protexidas 
como medidas de impulso socioeconómico e laboral. 
-Crear un observatorio das Fragas para que a poboación local, 
tanto veciñanza e propietarios coma outros colectivos 
interesados, poidan achegar propostas sobre a situación das 
Fragas. 
-Exixir por parte da Xunta o establecemento de compensacións 
económicas para veciños e propietarios das Fragas. 
-Estender e ampliar as medidas propias de compensación 
establecidas polo Concello. 
-Poñer en marcha propostas para a creación de emprego 
asociado ás labores de mellora, conservación e mantemento do 
Parque Natural e vinculadas co desenvolvemento sostíbel deste 
espazo. 
-Dotar de infraestruturas o Portal de Irís. 
-Establecer novas rutas de sendeirismo e novos puntos de 
entrada ás Fragas desde Soaserra. 
-Promover a substitución da flora alóctona e a plantación de 
frondosas mediante a  
incentivación económica, como se está a facer no concello de 
Ribadeo, gobernado polo BNG. 
 
O NOSO LITORAL 
 
Ao igual que as Fragas, a nosa costa tamén ten un valor 
impresionante, con parte dos últimos bosques de ribeira das Rías 
Altas. Porén, o seu estado non sempre é o mellor. É necesario 
loitar pola conservación da liña de costa. 
 
E dentro desta liña de costa ten un lugar destacado o Piñeiral da 
Madalena. As cortas que leva sufrindo nos últimos anos 
diminuíron a masa arbórea, de xeito que agora é moito máis 
vulnerábel aos temporais, que tomban máis árbores, como 
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puidemos ver por exemplo en abril do 2017. Porén, as cortas 
continúan até o día de hoxe. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Erradicar os vertidos á ría e aos ríos, poñendo en valor estes 
como espazos naturais. 
-Mellorar a limpeza de areais e zonas costeiras. 
-Realizar medidas de protección ante a erosión, e moi 
particularmente apuntalar o talude en Chamoso para evitar a 
caída do camiño de acceso. 
-Vixiar o cumprimento das normas de navegación para evitar 
situacións de perigo. 
-Recuperar a enseada do paseo, mediante a súa limpeza do xeito 
máis beneficioso para o ambiente e a erradicación dos verteduras 
á mesma, para así poder aproveitarmos a súa riqueza paisaxística 
e ambiental e marisqueira. 
-Elaborar un plan de recuperación e posta en valor do Piñeiral da 
Madalena, suspendendo as cortas e planeando a replantación de 
exemplares suficientes como para asegurar a súa pervivencia. 
 
ESPECIES INVASORAS 
 
A introdución de especies animais e vexetais de orixe foránea 
está a romper o equilibrio natural dos noso ecosistemas.  
 
A avespa velutina causa importantes impactos no entorno onde 
se asenta, e particularmente na apicultura.  
 
A Couza Guatemalteca leva varios anos impedindo a plantación 
de patacas no territorio do concello. A ausencia de positivos nos 
últimos anos, fai que Cabanas poida estar libre xa desta praga, 
mais polo de agora a Xunta continúa a incluírnos dentro da zona 
de exclusión. 
 
O Plumacho e outras especies vexetais degradan o chan e 
impiden o crecemento doutras especies. 
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É urxente poñer barreiras e controlar a proliferación destas 
especies, e esforzaremos por erradicalas, Aínda que non 
ignoramos a dificultade que supón loitar contra a súa presenza. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Xestionar directamente desde o concello todas as acción que se 
leven a cabo dende as diferentes administracións, dentro do 
territorio municipal, para a erradicación da velutina.  
-Poñer a disposición da veciñanza un teléfono para avisar da 
presenza de niños. Farase un seguimento dos tempos de resposta 
e a xeolocalización dos asentamento do niño 
-Establecer convenios coas asociacións de apicultores presentes 
na nosa comarca para reforzar os efectivos de loita directa, 
prevención e trampeo contra a avespa velutina.  
-Solicitar á Xunta a reavaliación da presenza da Couza 
Guatemalteca en Cabanas e no caso de que continúe sen haber 
positivos, solicitar a exclusión da prohibición do cultivo en 
Cabanas ou cando menos a súa consideración como zona 
tampón. 
-Establecer medidas de compensación económica para as 
persoas que non poidan cultivar pataca. 
-Elaborar un plan de actuación para a erradicación dos 
“plumachos” (Herba da Pampa - cortaderia selloana), acacia 
mimosa e o fungo “estrela vermella” (Clathrus archeri), especies 
invasoras que están a danar gravemente o hábitat en diferentes 
zonas do concello. 
 
RESIDUOS ILEGAIS 
 
As verteduras ilegais de residuos provocan un grave deterioro do 
noso entorno, incidindo directamente na vida de animais, plantas 
e mesmo seres humanos. 
 
Do mesmo xeito, cómpre denunciar o depósito de áridos 
asfálticos contaminantes por parte da empresa Manmer S.L. 
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nunha parcela en Vilar do Colo. Estes residuos foron recoñecidos 
no pasado como un problema ambiental e de saúde pública, dada 
a perigosidade dos refugallos, a inadecuación da parcela na que 
están depositados e a posibilidade de verteduras ao Río Baa. 
Despois dun expediente de reposición da legalidade da APLU (con 
execución subsidiaria por parte da Xunta) e unha sentencia 
xudicial, os áridos continúan no mesmo estado. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Elaborar un plan de control sobre as verteduras ilegais, 
identificando en que puntos do concello suceden con meirande 
frecuencia, e vixiando estes para evitalos, e se é o caso, sancionar 
a quen os cometa. 
-Exixir a retirada inmediata dos áridos contaminantes do 
polígono de Vilar do Colo. 
 
MODELO ENERXÉTICO 
 
O modelo enerxético actual causa graves problemas, que se 
manifestan tanto a escala global como local. Aos coñecidos 
problemas ambientais (quecemento global, contaminación 
atmosférica…) súmanse os problemas sociais e económicos cada 
vez máis incitantes, como o preocupante incremento da 
poboación que carece dun acceso axeitado á enerxía ou a falta de 
transparencia e información dos mercados enerxéticos. O 
sistema enerxético debe transitar desde un modelo de consumo 
desmesurado de recursos, baseado nos combustíbeis fósiles e a 
enerxía nuclear, cara a outro modelo baseado no aforro, a 
eficiencia e as enerxías renovábeis. Por sorte, a evolución destas 
últimas nos últimos anos foi fulgurante, o que nos permite 
afrontar o cambio de modelo enerxético a prezos inferiores aos 
que pagamos na actualidade. Os concellos non deben nin poden 
permanecer alleos a este cambio; son as administracións 
públicas máis próximas á cidadanía e por iso son as primeiras 
que deben xogar un papel exemplificante e informativo. Por outro 
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lado, todas as administracións públicas, e nomeadamente as 
municipais, son xestoras dun enorme patrimonio e teñen uns 
custes crecentes en materia de enerxía. Custes, en moitas 
ocasións, que adoecen dunha xestión axeitada. Existe un gran 
potencial de xerar aforros importante, que poden destinarse a 
usos máis axeitados. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Crear un Plan de Acción Municipal (PAM) que terá como eixes 
vertebradores a sostibilidade social, ambiental e o novo modelo 
enerxético, orientado a reducir as emisións de gases de efecto 
invernadoiro para o 2050. 
-Elaborar a curto prazo un Plan de Acción de Enerxía Sostíbel 
(PAES), que servirá de diagnose enerxética, establecendo 
indicadores e priorización de accións de nulo ou baixo 
investimento con maior potencial de aforro enerxético. 
-Desenvolver campañas de sensibilización, formación e fomento 
da cultura enerxética  en todos os ámbitos do concello 
(particulares, comercio, industria, primario) mediante actos 
públicos, talleres, xornadas e cursos. 
-Contratar a enerxía eléctrica municipal con garantía 100% 
renovábel. 
-Aplicar medidas de loita contra a pobreza enerxética: talleres de 
formación en eficiencia enerxética e facturas a traballadores de 
servizos sociais e familias, difusión e tramitación do bono social, 
pequenos investimentos en melloras de illamentos e 
instalacións… 
-Implementar accións de mobilidade sostíbel: fomento de 
transporte público, uso de vehículos sostíbeis (bicicletas, 
vehículos eléctricos ou propulsados por hidróxeno…), sistemas de 
agregación da demanda de mobilidade (coche compartido, coche 
comunitario, transporte a demanda, etc.) 
-Establecer medidas fiscais de fomento da eficiencia enerxética 
e as enerxías renovábeis: bonificacións en ordenanzas fiscais 
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para proxectos de autoconsumo, rehabilitación enerxética, 
construción sostíbel, vehículos eléctricos, …  



10 ideas claras para Cabanas - 25 
 

06. Mobilidade e transporte 
 
 
 
Cabanas sofre as molestias derivadas da presenza de varias vías 
de comunicación sobre o noso territorio (AP-9, N-651, ferrocarril), 
que en ocasións, por mor do mal deseño da política de transporte, 
supoñen máis inconvenientes que vantaxes. 
 
Isto é aínda peor no caso do transporte público, que presenta 
grandes carencias no noso concello, tanto na conexión externa 
como na interna, con percorridos entre puntos do concello para 
os que resulta máis fácil facer transbordo noutros lugares, coma 
Fene. 
 
Desde o BNG propomos un novo modelo de transporte, onde 
primen peóns e bicicletas sobre vehículos, o transporte público 
sobre o particular, e onde se busquen solucións ás molestias de 
mobilidade do noso concello. 
 
Porén, un plan de mobilidade debe ir máis aló do ámbito local, 
polo que tamén impulsaremos a redacción e posta en práctica 
dun plano comarcal de mobilidade, que aproveite os recursos xa 
existentes e dote dun mellor transporte público a Cabanas en 
colaboración cos concellos da contorna.  
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Redactar e poñer en marcha un plano comarcal de mobilidade, 
que aproveite os recursos xa existentes e dote dun mellor 
transporte público a Cabanas, en colaboración cos concellos da 
contorna. 
-Potenciar o uso da bicicleta como medio de transporte 
alternativo, coa creación de carrís bici, aparcadoiros específicos 
en lugares de especial importancia e o establecemento dun 
servizo de préstamo / alugueiro de bicis. 
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-Recuperar, marcar e promocionar os camiños tradicionais como 
rutas de transporte á pé, e integralos con outros sendeiros peonís 
de xeito que se cree un sistema de camiños que permitiría 
atravesar o concello camiñando por rutas seguras para os peóns. 
-Reordenar e mellorar as liñas de autobuses, de forma que os 
horarios se adecúen ás necesidades da veciñanza e non ás da 
empresa, aumentando as frecuencias. 
-Revisar a situación das marquesiñas e dotar das mesmas os 
lugares que carezan delas, así como mellorar a seguridade de 
acceso ás mesmas. 
-Crear unha liña de autobuses de interese municipal, que conecte 
en sentido circular todas as parroquias do concello, co obxectivo 
de mellorar a cohesión interna e achegar a veciñanza das 
parroquias con menos frecuencias aos servizos das zonas 
urbanas así como dar a posibilidade de aproveitar as conexións 
da liña A Coruña-Ferrol mediante transbordos. Este bus estará 
apoiado por taxis que se encargarían de achegar ata a ruta do bus 
a aqueles veciños que non teñan combinación posible, así como 
para transportar ás persoas con mobilidade reducida, que 
precisen asistencia nas súas xestións, ou cuxas necesidades non 
se adapten aos percorridos dos buses.  
-Recuperar a liña de Noitebús que unía Ferrol e Miño, garantindo 
así un servizo de transporte público que permita á mocidade 
desprazarse durante as noites de ocio nocturno sen ter que facer 
uso dos vehículos particulares. 
-Impulsar o apeadoiro do Areal en consonancia co traballo para o 
establecemento dun servizo de proximidade entre Ferrol e A 
Coruña, con maior frecuencia e menor prezo. 
-Recuperar o uso do Apeadoiro do Areal. 
-Poñer en marcha un plan de eliminación de barreiras de 
mobilidade, para que a totalidade das infraestruturas municipais 
e as beirarrúas dependentes do concello, así como o acceso ás 
praias, sexan accesíbeis para persoas con mobilidade reducida.  
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REDE VIARIA PROPIA 
 
Dentro da mobilidade, o estado da rede viaria é fundamental. Na 
actualidade, os anos de recortes deixaron unha rede viaria moi 
deteriorada, o que causa ademais un aumento da perigosidade. 
Para evitarmos accidentes é atropelos, haberá que investir na súa 
conservación e reforma, así como na reordenación do tráfico. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Mellorar de xeito xeral a ordenación do tráfico, co fin de reducir 
a sinistralidade nas pistas, estradas e rúas do concello. 
-Mellora a seguridade de vehículos e peóns na N-651 ao seu paso 
por Cabanas, mediante a creación de espazos para a circulación 
de peóns e pasos elevados de cruce. 
-Mellorar a seguridade de peóns nas pistas e estradas 
secundarias do concello e habilitar pasos de cebra. 
-Establecer un sistema de plataforma única para a convivencia 
de vehículos e peóns nas pistas do concello. 
-Instar ao Goberno Galego a incrementar a dotación do Plan 
marco de camiños rurais cos concellos, dotando dito Plan dun 
orzamento plurianual que asegure investimentos de xeito sostido 
e progresivo en colaboración cos propios concellos. 
-Mellorar de xeito xeral o asfaltado, limpeza e roza dos camiños 
municipais. 
-Aumentar o número de pasos de peóns en áreas como Cardeita, 
o Centro de Saúde ou a parte alta do Areal. 
-Coidar e solucionar o deterioro das vías municipais, coma no 
Batán, na estrada de Laraxe a Salto, acceso a Irís, ... 
-Procurar a solución de tapóns de mobilidade coma no Areal... 
 
AP9 
 
A AP-9, que atravesa o noso concello, continúa a ter uns prezos 
excesivos que fan que non sexa unha opción para moitas persoas, 
expoñéndoas ademais a unhas estradas cuxo estado de 
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conservación é lamentábel. A postura do BNG é ben coñecida: AP-
9 galega, libre e gratuíta.  
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Instar ao Goberno central a aprobar a transferencia da 
titularidade e das competencias da AP-9 a Galiza, de cara á 
posterior abolición das peaxes. 
-Solicitar a construción dun enlace na AP-9 en Vidreiro, 
imprescindíbel para poder solucionar os problemas de tráfico que 
sufrimos no noso concello, particularmente na Ponte de Pedra. 
-Solicitar a gratuidade do tramo da AP-9 entre Fene e Miño, ou, 
cando menos, entre Fene e ese novo enlace do Vidreiro. 
-Exixir que a concesionaria da AP-9 pague o IBI sen bonificación 
da totalidade do tramo da AP-9 que atravesa o Concello, e 
impoñerlle o máximo tipo impositivo posíbel. 
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07. Emprego, industria e 
innovación 
 
 
 
Conscientes da situación na que se atopa o emprego na nosa 
comarca, dende o BNG defendemos unha política activa de 
creación e mantemento dos postos de traballo. Mais o goberno 
municipal pode ser tamén un factor de creación de riqueza 
mediante a promoción do tecido económico local, facendo 
especial fincapé no comercio de proximidade e nas medidas de 
formación para a mellora da inserción laboral, podemos 
ocasionar importantes beneficios. 
 
Ademais, consideramos que desde o concello temos a 
responsabilidade de garantir o dereito ao traballo na propia terra, 
e evitar e emigración, particularmente da nosa mocidade.  
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Crear unha Concellaría de Emprego e Formación, cun orzamento 
que permitirá unha maior capacidade de actuación e unha acción 
que vaia máis alá de paliar as consecuencias do desemprego, 
actuando nas súas causas e traballando por desenvolver novas 
oportunidades laborais mediante o impulso de áreas específicas 
(servizos a domicilio, atención á infancia, novas tecnoloxías da 
información e comunicación e axuda á mocidade con 
dificultades e persoas dependentes) como resultado da actuación 
municipal. 
-Crear un plano de emprego que fomente a diversificación 
sectorial do emprego, tendo en conta as zonas rurais, e o fomento 
á creación de emprego en novas actividades de acordo coas 
nosas políticas. 
-Reordenar as áreas industriais de Cabanas, reorganizando e 
concentrando a actividade industrial en áreas especializadas. 
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-Crear un Plano de Emprego Xuvenil para facilitar que a mocidade 
atope emprego en Cabanas, e poida así quedarse no concello. Este 
plan incluirá medidas para que desde o concello se potencien as 
prácticas profesionais nas empresas de Cabanas. 
-Asinar convenios coas universidades para facer períodos de 
prácticas e traballos de fin de grao e master que teñan por obxecto 
o concello nos servizos municipais, e así contribuír á obtención 
de información valiosa para o desenvolvemento do Concello.  
-Poñer en marcha medidas para asesorar os proxectos 
empresarias e de autoemprego. 
-Poñer en funcionamento un viveiro de empresas, 
preferentemente vinculadas ás TICs e aos ámbitos de actividade 
xa existentes no concello, de xeito que os egresados 
universitarios e de Formación Profesional, pero tamén o resto da 
poboación, poidan levar adiante proxectos empresariais ligados 
ao territorio, con asesoramento do persoal do Concello e 
bonificacións, facilitando os trámites administrativos para poñer 
en marcha un proxecto empresarial, e mesmo habilitando espazo 
físico no que estas iniciativas teñan un lugar para arrincar a súa 
actividade. 
-Elaborar un plano específico para a inserción laboral feminina. 
-Potenciar o Polígono de Vilar do Colo e facilitar o establecemento 
nel, mellorando as súas condicións e o acceso á rede. 
 
COMERCIO 
 
O Comercio en Cabanas leva anos sen ser unha prioridade dos 
diferentes gobernos municipais. Nós queremos potenciar o 
comercio de proximidade, e en especial o do Areal como zona 
comercial. E para iso é básico conseguir por fin a adaptación e a 
transferencia da Nacional 651, e faremos diso unha das nosas 
prioridades. Mais tamén crearemos campañas específicas de 
promoción do consumo local, entre outras propostas 
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IDEAS CLARAS: 
 
-Impulsar e promover do comercio local con campañas a prol dun 
consumo local “merca en Cabanas”. Estas incluirán tanto a 
promoción do consumo da produción local coma o fomento da 
compra no comercio local. 
-Establecer a compra preferente no comercio local por parte dos 
servizos dependentes do concello, coma o comedor escolar.  
-Regular os horarios de apertura e vetar a instalación de grandes 
centros comerciais no territorio municipal. 
-Establecer medidas fiscais que promovan a ocupación de baixos 
de cara a evitar a presenza de locais baleiros. 
-Promover a produción de alternativas autóctonas e ecolóxicas e 
crear un mercado do rural. 
-Recuperar e potenciar as feiras, e en particular a Feira do 21. 
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08. Un novo modelo turístico para 
Cabanas 
 
 
 
Cabanas é un concello con grandes capacidades turísticas, xa que 
está situada nun entorno único. Os sucesivos gobernos que tivo 
Cabanas nos últimos 30 anos, na súa concepción marbellí, 
explotaron un turismo de sol e praia, ligado á construción e á 
burbulla inmobiliaria, mais deixando de lado o noso rico 
patrimonio histórico, cultural e natural. 
 
O modelo de turismo no noso concello ten que estar orientado a 
conseguirmos que sexa de calidade, sustentábel, diversificado 
tanto temática como xeograficamente, e concienciado 
medioambientalmente, poñendo en valor o potencial turístico da 
nosa zona rural, respectando a contorna e favorecendo o 
coñecemento.  
 
Ao tempo, é necesario aproveitar aínda mellor as potencialidades 
económicas da actividade turística, xa que, na actualidade, e fóra 
da hostalería e os aloxamentos na primeira liña de costa, o 
turismo que recibe Cabanas non reporta retorno económico ao 
concello. Deste xeito, conseguiremos tamén aumentar as 
oportunidades de emprego no noso concello. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Poñer en valor a totalidade do territorio de Cabanas, e 
especialmente da zona rural, como destino turístico. 
-Impulsar o turismo de natureza e a promoción das Fragas do 
Eume como destino turístico tamén desde Cabanas, con medidas 
específicas para atraer o turismo de natureza. 
-Crear infraestrutura específica no Portal das Fragas en Irís. 
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-Promocionar e poñer en valor os elementos patrimoniais e 
históricos de Cabanas, como as zonas castrexas, megalíticas, 
edificios eclesiásticos e civís, muiños, o Camiño de Santiago... 
-Manter, cando menos como variante, o trazado do Camiño Ingles 
a carón do Polígono de Vilar do Colo, potenciando os elementos 
naturais e patrimoniais polos que pasa (río Baa, Marco de San 
Lorenzo, Castro de Prismos…).  
-Crear roteiros e sinaléctica específica para os elementos 
patrimoniais e históricos de Cabanas. 
-Fomentar o turismo activo e deportivo, e os proxectos 
empresariais vinculados ao mesmo. 
-Apoiar desde o concello a creación de nova infraestrutura 
turística, como aloxamentos, particularmente no medio rural. 
-Crear un sistema de roteiros sendeiristas, tanto para o paseo 
como para a práctica deportiva, mediante a recuperación de 
camiños tradicionais. 
-Recuperar, marcar e promover a ruta da costa e crear dunha ruta 
peonil fluvial que una esta co Portal das Fragas en Irís. 
-Promover a gastronomía como factor atraínte de turismo en 
colaboración coa hostelería local. 
-Aumentar o horario de atendemento e a dotación persoal e 
material da oficina de turismo, e extender o seu funcionamento 
durante todo o ano, de xeito que se poida atopar asesoramento 
profesional e servizos que axuden a coñecer o noso concello e a 
súa contorna, tanto a locais coma a visitantes. 
-Participar nas feiras turísticas máis destacadas para promover 
Cabanas como destino turístico e diversificar o perfil de 
visitantes. 
-Reservar fondos propios para cubrir un número mínimo de 
prazas de socorrismo polo menos durante os meses de xullo e 
agosto. 
-Impulsar unha zona de aparcadoiro para caravanas, con servizos 
específicos. 
-Pór en funcionamento unha praia canina dentro do concello.  
-Racionalizar o aparcadoiro, dando prioridade ás persoas 
residentes, especialmente en zonas coma o areal da Madalena, 
centro de saúde...  
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09. Calidade de vida 
 
 
 
Só polo seu entorno privilexiado, Cabanas xa ofrece unha moi boa 
calidade de vida, mais a situación aínda pode mellorar moito 
máis. A educación, o benestar social, a sanidade ou o deporte son 
ámbitos nos que o goberno municipal non fixo os deberes durante 
estes anos e nos que a capacidade de mellora é moi ampla.  
 
Neste apartado incluímos tamén as medidas específicas 
destinadas a dous colectivos que até o de agora non tiveron a 
atención necesaria. Dunha banda as mulleres, con medidas 
específicas de igualdade, e doutra a mocidade, con toda unha 
batería de propostas destinadas a asegurar que a mocidade poida 
levar a cabo a súa vida en Cabanas, e non verse expulsados como 
até o de agora. 
 
BENESTAR SOCIAL 
 
Para o BNG o ámbito do benestar social é fundamental. O noso 
obxectivo prioritario é fortalecer o sistema de servizos sociais 
municipal, universalizándoos, e traballar especialmente cos 
colectivos máis vulnerábeis por mor da crise económica. Ao 
tempo, temos que ter en conta que case un terzo da poboación do 
noso concello ten máis de 65 anos, e este feito inflúe nas políticas 
da área. 
 
Porén, para nós o punto básico nesta política é cambiar a 
dirección política dos servizos sociais para que sexa proactiva. 
Non é normal que agora mesmo o orzamento de Cabanas só 
destine 4000€ a axudas sociais e estas, ademais, non se executen 
ao 100%, e pensamos que isto é debido a que só se está a traballar 
dun xeito reactivo e que non busca atallar as causas das 
situacións de emerxencia: 
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IDEAS CLARAS: 
 
-Aumentar a dotación orzamentaria das axudas de servizos 
sociais. 
-Reivindicar uns servizos sociais públicos e con cobertura 
universal, co obxectivo de cubrir o 100% da demanda nesta 
lexislatura. 
-Garantir a cobertura dos dereitos dos colectivos sociais que 
sofren unha maior incidencia perante a crise: persoas 
inmigrantes, persoas paradas de longa duración, familias 
monoparentais, persoas maiores… 
-Crear un censo de persoas vulnerábeis para o seu seguimento 
por parte dos servizos municipais. 
-Comprometerse a dotar a calquera persoa en risco de pobreza ou 
exclusión dun profesional de referencia que facilite o seu acceso 
ás prestacións sociais no prazo máximo de 10 días laborábeis. 
-Crear unha Comisión Municipal de Desafiuzamentos, de cara a 
procurarmos que Cabanas sexa unha zona de Desafiuzamentos 
cero. 
-Garantir a gratuidade das subministracións básicas 
directamente dependentes do Concello (auga, luz, recollida de 
residuos, saneamento...) a persoas en situación de 
vulnerabilidade. 
-Aumentar o número de horas de axuda no fogar, procurando 
alcanzar o 100% da demanda. 
-Promover actividades de implicación interxeracional: teatro de 
maiores, contos, alfabetización tecnolóxica… 
-Mellorar a difusión dos servizos do departamento de Benestar 
Social entre a cidadanía. 
-Intensificar o traballo de colaboración coas entidades sociais do 
ámbito, de cara a que a súa contribución sexa decisiva no traballo 
de deseño das políticas municipais de servizos sociais. 
-Crear vivendas de emerxencia para atender vítimas da violencia 
de xénero, desafiuzamentos ou outras adversidades. 
-Crear un programa de respiro familiar para familias con persoas 
dependentes. 
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-Potenciar as medidas de conciliación familiar ampliando o 
programa de almorzos e poñendo en marcha unha ludoteca 
municipal, e un programa de casas niño, e potenciar o PAI e 
ampliar o seu horario. 
 
SANIDADE E SAÚDE 
 
O ámbito da saúde leva anos sendo relegado en Cabanas, pois non 
hai un traballo político específico ao respecto, e arrastramos un 
déficit de planificación e servizos. A isto súmaselle unha carga 
excesiva do Centro de Saúde, particularmente no verán. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Crear un plano para a prevención da enfermidade na vellez, 
aumentando as prazas de ximnasia de mantemento, os parques 
biosaudábeis, obradoiros de memoria ou ocupacionais, etc. 
-Crear grupos de actividade física para maiores por parroquias 
-Poñer en marcha dunha campaña de hábitos saudábeis de 
alimentación en colaboración coas entidades e as ANPAS. 
-Levar adiante plans específicos de actuación sobre 
drogodependencias, en colaboración coas entidades sociais 
implicadas. 
-Establecer liñas de colaboración coas entidades de traballo no 
eido da sanidade. 
-Dotar de desfibriladores os lugares concurridos de Cabanas e 
formar ao persoal sensible no seu uso, de acordo cos requisitos 
legais. 
-Dotar os diferentes lugares públicos de botiquíns de primeiros 
auxilios. 
-Fomentar a formación en primeiros auxilios entre a veciñanza 
local en xeral. 
-Crear o servizo de pediatría no Centro de Saúde.  
-Procurar o reforzo do persoal do Centro de Sáude nos períodos 
de máis demanda, particularmente no verán e pular polo reforzo 
do PAC. 
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EDUCACIÓN 
 
Cabanas leva anos sufrindo a falta de planificación de goberno 
local e autonómico no eido educativo, que nos levou a unha 
situación de déficit de infraestruturas que só agora comezamos a 
superar. Nós queremos apostar pola educación, e cremos que é 
preciso traballar conxuntamente por ter unha mocidade formada, 
pois supón unha riqueza inmaterial para unha sociedade máis 
xusta e comprometida co entorno. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Estreitar os lazos de colaboración entre escola e Concello, 
promovendo por parte do Concello os recursos culturais e 
educativos municipais de cara á promoción e o coñecemento da 
realidade social e ambiental máis próxima entre as nenas e 
nenos. 
-Poñer en valor a escola infantil, coa ampliación do horario de 
apertura, e unha mellor dotación. 
-Crear, sinalar e protexer camiños seguros para os 
desprazamentos a pé aos 
centros escolares. 
-Redactar e poñer en marcha un proxecto de loita contra o fracaso 
escolar en colaboración cos centros educativos.  
 -Crear bolsas para estudantado en risco de fracaso escolar de 
familias con baixos recursos, de cara a sufragaren o prezo de 
clases particulares ou reforzos. 
-Crear unha bolsa para axudar no sufragamento dos 
desprazamentos en transporte público á Universidade do 
estudantado de Cabanas.  
-Promover o aproveitamento das instalacións dos centros 
educativos para o seu uso por parte da cidadanía fóra do horario 
escolar. 
-Ampliar o catálogo de actividades extraescolares dos máis 
pequenos, e incluír outras multi-idade, como a recuperación de 
cantigas tradicionais, ou o teatro inter-xeneracional 
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-Promover convenios coas universidades do Sistema 
Universitario Galego que inclúan, entre outros aspectos, a 
realización de prácticas formativas en dependencias municipais 
e empresas do concello. 
 
DEPORTE 
 
No BNG entendemos o deporte como unha práctica que xera 
saúde e boa veciñanza, e defendemos un modelo deportivo que 
defenda todos os deportes e o feito deportivo, sen primacías.  
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Dar apoio por parte do concello aos equipos de base de todas as 
disciplinas deportivas, nomeadamente, mediante a cesión de 
instalacións, a subvención das viaxes e a colaboración na xestión 
das escolas deportivas municipais. 
-Apoiar os deportes minoritarios e de base. 
-Relaxar a inversión en instalacións, centrándose no 
mantemento e uso das xa existentes, buscando darlles novos 
usos cando sexa posíbel. 
-Buscar a posibilidade da instalación dun ximnasio municipal en 
dependencias municipais. 
-Estudar o uso de instalacións deportivas de xeito mancomunado 
entre diferentes concellos. 
-Facilitar o acceso da poboación ás instalacións deportivas, 
rebaixando o seu prezo. 
-Colaborar coas entidades de promoción do deporte en todos os 
eidos, aproveitando as súas actividades para a posíbel posta en 
marcha de escolas municipais co apoio do concello. 
-Promover as probas deportivas, organizadas tanto desde o 
propio concello como por parte de asociacións ou grupos. 
-Buscar unha solución á xestión do Circuíto de Vilar do Colo que 
sexa satisfactoria para todas as partes implicadas e solucione os 
problemas ocasionados polo convenio asinado coa Xunta. 
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IGUALDADE E MULLER 
 
As áreas de muller e igualdade son das que máis recortes teñen 
sufrido coa desculpa da crise económica. Para o BNG a igualdade 
é non só unha política máis do concello, é un principio reitor do 
noso comportamento, e connosco estas políticas fuxirán do 
ritualismo e terán a importancia que merecen. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Integrar a perspectiva de xénero nas políticas municipais, en 
todos os programas, actuacións, documentos... tanto do propio 
Concello como das asociacións e empresas que traballen co 
Concello. 
-Potenciar as medidas de conciliación familiar: programa de 
almorzos, posta en marcha dunha ludoteca municipal. 
-Potenciar as actividades formativas especificamente dirixidas 
ás mulleres: Cursos de formación, cursos de integración para 
mulleres inmigrantes, etc. 
-Poñer en marcha bancos de tempo. 
-Impulsar o cumprimento do Plano de Igualdade no Concello. 
-Incorporar cláusulas sociais na contratación pública, coa 
finalidade de favorecer a selección de empresas que destaquen 
por desenvolver unha política en prol da igualdade. 
-Elaborar campañas de sensibilización en materia de igualdade 
en colaboración cos centros de ensino e de saúde para previr a 
violencia de xénero. 
-Elaborar un plano específico para a inserción laboral feminina. 
-Impulsar un Consello Municipal das Mulleres. 
-Impulsar un Centro de Información da Muller (CIM). 
-Rexeitar a discriminación por calquera condición: raza, etnia, 
sexo, orientación sexual, identidade de xénero, capacidade... 
 
MOCIDADE 
 
A mocidade de Cabanas vese en moitas ocasións sen alternativas 
no concello, tanto no tocante ao seu ocio como á hora de construír 



10 ideas claras para Cabanas - 41 
 

a súa vida aquí. Queremos evitar que ninguén teña que marchar 
do noso concello se non quere. É por iso que propomos unha serie 
de medidas específicas para este sector poboacional. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Elaborar un plan de emprego xuvenil para facilitar que a 
mocidade atope emprego en Cabanas, e poida así quedarse no 
concello. 
-Impulsar a vivenda de aluguer protexida e con prezos 
controlados destinada especificamente para menores de 35 anos, 
para así impulsar desde o concello os primeiros pasos da 
emancipación. 
-Promover os grupos locais de música, facilitando espazos como 
locais de ensaio. 
-Poñer en marcha aulas de estudo de acordo ás necesidades do 
estudantado. 
-Elaborar un proxecto alternativo de ocio nocturno para a 
mocidade, no que a mocidade poida realizar diferentes 
actividades adaptadas aos seus gustos compartindo espazos e 
tempos cos seus iguais nas noites das fins de semana. 
-Impulsar a realización de actividades específicas para a 
mocidade nas diversas parroquias, promovendo un modelo de 
ocio máis saudable. 
-Crear un foro xuvenil como entidade activa e participativa na 
vida cultural e social de Cabanas.  
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10. Cultura e patrimonio 
 
 
 
Cabanas é un concello rico en patrimonio cultural, e é preciso 
poñelo en valor, dalo a coñecer e organizar o xeito de visitalo e de 
desfrutalo. Petroglifos, castros, igrexas... mais tamén as casas dos 
indianos ou os refuxios dos escapados nas Fragas, son vestixios 
dun pasado cargado de historia.  
 
Mais esta riqueza cultural non se ve correspondida coa 
promoción e a actividade cultural que leva a cabo o Concello de 
Cabanas, e que son máis ben escasas para un concello do noso 
peso poboacional. Desde o BNG cremos que temos que levar a 
cabo unha política cultural na que as entidades culturais teñan o 
papel protagonista, mais no que o concello sexa tamén un foco de 
promoción cultural.  
 
Ademais, consideramos que é necesario entender a política 
cultural como unha actividade inserida na nosa realidade social 
e lingüística e que a política cultural do concello estea 
verdadeiramente enraizada no país.  
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Crear ou recuperar infraestruturas, como a Escola Laica ou a 
Casa de Xan Ares, entre outras, para o seu uso polivalente e de 
promoción cultural. 
-Diversificar a actividade cultural, de cara a achegala a todos os 
grupos sociais e a diversos ámbitos de interese. 
-Promover a participación das entidades e asociacións culturais 
na xestión cultural do noso concello. 
-Promover os grupos locais de música, facilitando espazos como 
locais de ensaio e incentivando a creación musical popular, 
tradicional e contemporánea 
-Impulsar o apoio ao teatro aficionado. 
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-Crear unha biblioteca municipal con áreas de actividades 
(estudo e traballo, actividades infantís, etc) e reforzando a súa 
profesionalización. Para fomentar o uso desta nova instalación, 
así como para incrementar o hábito da lectura, crearemos un 
concurso literario que recollerá varios xéneros e categorías. 
-Poñer en valor o noso patrimonio cultural, ambiental e 
arqueolóxico, de cara ao seu desfrute por parte da veciñanza e á 
mellora da atracción turística, e integrándoo na estratexia 
educativa, cultural e turística do Concello, creando paquetes de 
actividades que o poñan en valor e o dean a coñecer. 
-Dignificar a lingua galega e apoiar a creación e difusión cultural 
en calquera das súas manifestacións. 
-Converter a romaría de Santa Marta nunha gran festa na que a 
cultura sexa protagonista. 
 
LINGUA GALEGA 
 
Os concellos teñen un largo abano de posibilidades de actuación 
práctica no impulso ao uso social da lingua en ámbitos diversos. 
O actual contexto socio-lingüístico, de perda de falantes e 
estancamento cando non retroceso en ámbitos decisivos, así 
como o non respecto dos dereitos das persoas falantes, etc. fai que 
o papel en prol da normalización que cómpre desenvolver desde 
os concellos se torne crucial. 
 
O BNG comprométese a promover a Lingua Galega e o seu uso 
normalizado e garantir os dereitos lingüísticos da veciñanza. 
 
IDEAS CLARAS: 
 
-Crear un servizo de normalización lingüística estábel, dotado de 
recursos humanos e dotación orzamentaria suficientes, que 
xestionará e executará as accións e as medidas necesarias para 
o fomento do uso e prestixio do galego en todos os ámbitos 
sociais. 
-Promover unha revisión e actualización dos acordos e normas 
municipais en materia de uso da lingua guiada polo criterio da 
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transversalidade da normalización lingüística en todos os 
ámbitos da acción municipal. 
-Apoiar o asociacionismo a prol da lingua como unha garantía de 
avance nas políticas lingüísticas que xulgan prioritaria a defensa 
do galego e a aposta pola diversidade lingüística. 
-Considerar a infancia e a mocidade sectores estratéxicos a que 
irán orientadas boa parte das medidas que se desenvolverán. Por 
tanto, será un labor continuado deseñar medidas e ofrecer 
actividades para a socialización en galego, tanto en colaboración 
con centros de ensino de todos os niveis, como con outras 
entidades ou ámbitos de especial relevancia para a socialización 
da infancia e da mocidade. 
-Comprometerse a aplicar as medidas incluídas no Plan xeral de 
normalización da lingua galega. 
-Aproveitar o potencial normalizador que presta o carácter 
internacional da nosa lingua co obxectivo de incrementar a 
autoestima lingüística da cidadanía e de enfatizar a proxección 
do galego. Realizar todas as presións necesarias para facilitar e 
facer realidade a recepción das televisións de Portugal na Galiza. 
-Garantir que todas as accións do concello procuren unha maior 
valoración, calidade e uso do galego, como por exemplo a 
comunicación municipal, as contratacións de empresas, as 
intervencións dos cargos públicos, os actos xurídicos, a 
contratación de persoal, a concesión de subvencións, os 
programas de formación etc.  
-Recuperar a microtoponimia e incorporar as denominacións do 
rueiro. 
-Solicitar dos medios de comunicación que respecten a lingua 
das noticias xeradas en galego. 
-Traballar a prol da diversidade lingüística e cultural desde o 
orgullo do noso. 
 
MEMORIA HISTÓRICA 
 
Nun concello coma o noso, especialmente reprimido na Guerra 
Civil e na Posguerra, o goberno municipal esqueceu a memoria 
histórica como política municipal. Por iso propomos: 



10 ideas claras para Cabanas - 46 
 

 
IDEAS CLARAS: 
 
-Expresar a condena como concello do golpe de estado militar de 
1936 e á Ditadura franquista 
-Promover o desenvolvemento dun programa de actividades (en 
colaboración con entidades da memoria e outros concellos) 
arredor da memoria histórica, a represión e a resistencia contra o 
fascismo. 
-Organizar unha homenaxe pública aos cargos políticos e aos 
traballadores e traballadoras de Cabanas que foron vítimas da 
represión franquista. 
-Eliminar, suprimir ou anular os acordos, distincións e símbolos 
que reflictan a adhesión e colaboración do concello coa Ditadura 
-Promover o coñecemento e honrar a memoria das persoas que 
se viron obrigadas a fuxir ás Fragas do Eume, así como da 
veciñanza colaboradora. 
-Fomentar a investigación da historia local. 





01. Iago Varela Martínez

02. Paula González Grueiro

03. Lidia Freire Cuíñas

04. Xosé Manuel Golpe Acuña

05. María dos Anxos García
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06. Xosé M. Abeledo Castro

07. Lina Giménez Bouza

08. Davide Otero Laurenz

09. Gloria Martínez Quintián

10. Uxío Romero Rodeiro

11. María Eudosia Loureiro
Martínez (Dosita)

Suplentes: 

01. Carlos Mosqueira González

02. Isabel Piñeiro Cabalo

03. Manuel Varela Bermúdez

04. María Cruz Carbón Ardao

05. Bernardino Pena Prego

06. Mariluz Permuy Calvo

07. Emilio Miguel Romero
Rodríguez

08. María del Pilar del Moral
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09. Gabriel Bouza Arnoso

10. Xosé Carbón Anca
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