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Daniel Pérez López
deputado do BNG no Parlamento de Galiza

“Ser do BNG esixe
crer no país”

Despois de ano e medio no Parlamento de Galiza,
como se vía o traballo parlamentario dende fóra
e como se ve dende dentro.

Como se entende o desleixo do Goberno de Feijoo
con Carballo e co resto dos concellos da Costa da
Morte nos que non goberna o PP?

Era sabedor do labor das seis compañeiras e
compañeiros do BNG. Pero aínda hoxe non sei como
deron feito para liderar a oposición ao goberno de
Feijoo.. Bueno, si o sei: traballando arreo. Ser do BNG
non é fácil. Xa mo dicía fai ben anos un dos espellos
políticos nos que miro, e que é de ben cerca: ser
militante, concelleiro ou cargo político do BNG esixe
compromiso, traballo, honestidade e, sobre todo, crer
no país. Pero a verdade é que descoñecía as dinámicas
e ritmos do traballo parlamentar.

Non se pode entender. É unha cuestión, simplemente,
inxustificable. Os orzamentos da Xunta supoñen, ano
tras ano, unha labazada na cara dos carballeses e do
resto de veciñas e veciños da Costa da Morte. Non
atender as súas demandas, moitas delas históricas,
amosa o nulo compromiso do goberno do PP con
Bergantiños e a Costa da Morte, e amosa o pouco peso
que teñen os seus deputados no Parlamento.

E cales son os obxectivos desas dinámicas?
Marcamos como prioritario estar atentas ás necesidades
de Bergantiños e Costa da Morte, que son as comarcas
que me corresponden. Considero importantísimo
patear o territorio, falar coa xente, pero, sobre todo,
escoitar. Só así podemos coñecer os problemas para
repicalos no Parlamento na busca de solucións.

Que prioridades se marca o BNG para o noso
concello?
As prioridades para Carballo son claras. E non son as
do BNG. Son as das veciñas e veciños, e por iso son
coñecidas por todas e todos. A ampliación do polígono
industrial de Bértoa, a circunvalación ou que Carballo
conte cunha atención primaria e unha asistencia
sanitaria dignas e de calidade, todas deberían ser
cuestións defendidas unanimemente, aínda que

tristemente vemos que o PP vota en contra de todas elas
por sistema. Só se pode facer unha lectura da actitude
do PP: que as necesidades das veciñas e veciños de
Carballo non son prioritarias para a Xunta. Son a Xunta
e o deputado do PP pola zona os que deberían explicar
as razóns dese desleixo.
Como ves o Carballo do futuro a curto, medio e
longo prazo?
Ilusionante. O traballo feito por Evencio e o seu equipo
nestes anos pálpase e vese. Existe unha estratexia
na acción de goberno. Creo que nestes anos de
goberno do BNG conseguiuse que cada vez teñamos
máis motivos para sentirnos orgullosos do noso pobo.
Carballo está a medrar moito e ben, pero a sociedade
carballesa é madura e esixente. As liñas mestras están
trazadas, pero será imprescindíbel xerar ilusión e levar
a práctica proxectos que continúen a mellorar o noso
pobo.
Obxectivos de cara ás vindeiras eleccións?
Municipais? Revalidar a maioría absoluta que nos
permitirá desenvolver ese proxecto ilusionante que

“Deberiamos estar no
parlamento para mellorar
a vida das nosas veciñas e
veciños. Ese é, e será,
o meu obxectivo único no
tempo que estea alí”
temos no BNG para Carballo. Iso significaría que o
pobo segue a valorar positivamente o labor do grupo
municipal e que se identifica coa nosa idea de Carballo,
que se podería resumir en seguir medrando, seguir
mellorando a vida das persoas e seguir facendo de
Carballo un bo lugar para vivir.
Autonómicas? Acadar que Galiza teña por primeira
vez unha muller presidenta: Ana Pontón. E contar
coa maioría necesaria para poder transformar o país.
Xa levamos anos transformando vilase cidades coma
Pontevedra, Allariz, Carballo e tantas outras. Agora
marcamos o reto de transformar Galiza.

Daniel Pérez López
Erbecedo (Coristanco)
5 de outubro de 1977

Licenciado en Dereito e avogado
laboralista. A súa defensa do
dereito a un traballo digno é unha
mostra do compromiso que ten co
país dende ben novo. Formou parte
de Galiza Nova e foi concelleiro
do Bloque Nacionalista Galego en
Carballo con responsabilidades de
goberno nas áreas de Mocidade
e Normalización Lingüística. No
ano 2020 converteuse no primeiro
deputado do BNG por Carballo e
a Costa da Morte no Parlamento
de Galiza. Afeccionado á música e
practicante habitual de surf, o mar
é un dos seus medios naturais e o
elemento que inspira o seu lema
vital: Avante toda!

Grazas, Carballo!
Evencio Ferrero, o líder máis coñecido e mellor valorado
Evencio Ferrero é o líder político do Concello de Carballo máis
coñecido e mellor valorado pola
cidadanía, segundo os resultados
dunha enquisa realizada por
Sondaxe.
A boa puntuación que lle outorga
a cidadanía ao alcalde esténdese
ao resto dos membros do goberno municipal, xa que todos os
concelleiros e concelleiras do
BNG superan claramente o 6,
puntuación moi superior á de
calquera dos representantes
dos partidos da oposición.

Notoriedade

96,2%

Puntuación

7,41

Valoración dos
partidos políticos

6,59

O BNG é o único partido que aproba, tanto
na zona urbana coma na rural

4,02

3,96

3,18

A COVID-19 provocou un
cambio de prioridades, segundo revelan os datos da
enquisa. A sanidade e os
servizos sociais pasan a un
primeiro plano, mentres que
as infraestruturas viarias,
tanto rurais coma urbanas, e
mesmo o desemprego, perden relevancia.

Estas son as necesidades
prioritarias para
a veciñanza
1. CENTRO DE SAÚDE
2. HOSPITAL COMARCAL
3. CIRCUNVALACIÓN

A maioría da poboación opina que Carballo mellorou neste mandato

Mantemento de espazos públicos
Atención ao cidadán
Tráfico e aparcadoiros
Mantemento de rúas e beirarrúas
Peonalización de rúas
Atención ás parroquias
Atención a familias en situación de emerxencia
Formación para desempregados/as e empresas
Actividades culturais e deportivas
Rede de sumidoiros e traída de augas
Actividades para maiores
Actividades para nenos/as
Consellos parroquiais
Actividades para a mocidade
Apoio ao comercio e empresas locais

MELLOROU

EMPEOROU

56,9%
30,6%
39,1%
56,1%
69,9%
33,1%
29,6%
25,8%
46,1%
48,6%
29,1%
31,6%
16,8%
26,6%
50,4%

9,0%
11,5%
40,9%
18,5%
13,3%
23,8%
7,3%
7,3%
7,8%
10,5%
11,0%
9,3%
8,8%
11,3%
8,3%

Carballo necesita un novo centro
de saúde xa!
O abandono dos servizos sanitarios en Carballo por parte
do Sergas é unha cuestión histórica, como históricas son
as demandas do BNG nesta materia. A Xunta de Galiza non
só fixo sempre oídos xordos á reivindicación dun hospital
comarcal, senón que nin sequera respectou a ratio de
20.000 habitantes por centro de saúde establecida para
a atención primaria, e, lonxe de mellorar o servizo, na
súa política de desmantelamento da sanidade pública foi
suprimindo consultas de especialidades como cirurxía ou
xinecoloxía.
A realidade da sanidade en Carballo é que para a práctica
totalidade das consultas con especialistas, dende unha
revisión oftalmolóxica infantil ata unha ecografía, é preciso
desprazarse á Coruña. Pero o problema non é só de carencia
case absoluta de especialidades, senón tamén de medicina
de familia, porque o persoal é a todas luces insuficiente.
Non podemos esquecer que o centro de saúde de Carballo
encabezou o verán pasado o triste ranking de ter a lista de
agarda máis longa de Galiza para unha consulta na atención
primaria: 26 días.
Esa foi a gota que colmou o vaso da paciencia da cidadanía,
que respondeu masivamente á campaña promovida polo
BNG para esixir da Xunta de Galiza a construción dun novo
centro de saúde que responda ás necesidades reais. Cando
foi construído o edificio actual, no ano 1991, Carballo tiña
24.898 habitantes. Nestes 30 anos, o centro de saúde non
só non medrou á par da poboación, que acada xa os 31.414
habitantes, senón que temos unha atención sanitaria cada
vez máis precaria.

A demanda do novo centro de saúde é compartida
maioritariamente pola veciñanza.

Recollida de sinaturas a favor da construción dun novo
centro de saúde.

Ana Pontón, Evencio Ferrero e Daniel Pérez, nunha das
concentracións dos profesionais da sanidade ás portas
do centro de saúde

Que propón a Xunta
A Xunta quere ampliar o actual centro de
saúde en 1.820 metros cadrados “para a súa
transformación no Centro Integral de Saúde
para a comarca de Bergantiños”, o que suporá
ampliar aínda máis as 35.000 cartillas sanitarias
que xa dependen do centro de saúde de Carballo.
Aínda que dende o Concello estamos a realizar
todas as xestións necesarias, como corresponde
á necesaria lealdade entre institucións, os
terreos que se pretende ocupar son privados.
Ademais, a súa ocupación require ademais de
modificacións urbanísticas que, como sinala
o informe dos servizos técnicos municipais,
retrasará os trámites como mínimo dous anos, e
iso “sendo optimistas”.
Que alternativa ofrecía o BNG
Dende o Concello de Carballo ofrecemos á Xunta
de Galicia unha parcela de 5.333 metros cadrados
situada na rúa María Barbeito, a carón da escola
infantil A Braña. O terreo está cualificado no
PXOM como solo de equipamentos, apto para
a construción dun edificio de uso sanitario de
ata tres alturas e no que sería posible implantar
unha zona de aparcadoiro ao aire libre. Pero o
máis importante é que o solo xa está dispoñible
e o edificio podería construírse de inmediato.
Que opina a cidadanía
As 1.526 sinaturas que recollemos entre a
veciñanza en moi poucas semanas avalan a
nosa demanda e tamén dos profesionais da
sanidade, que semana tras semana se viñeron
concentrando ás portas do centro de saúde para
reivindicar unha atención primaria digna e de
calidade e o fin dos recortes en sanidade. Pero,
ademais, segundo os datos da enquisa realizada
por Sondaxe, a construción dun novo centro de
saúde é a principal necesidade que ten o noso
concello para o 33,6% dos carballeses e as
carballesas.

A Xunta non favorece o desenvolvemento de
Carballo
Na primeira (e última) entrevista que lle concedeu o
xa ex presidente Núñez Feijoo ao alcalde de Carballo,
Evencio Ferrero trasladoulle cinco necesidades básicas
para o desenvolvemento do noso concello:
• Circunvalación
• Ampliación do polígono industrial
• Urbanización completa da travesía de Bértoa
• Abastecemento de auga á zona de Baldaio
• Plan de actuación contra as inundacións
Este último é, catro anos despois, o único compromiso
real da Xunta de Galicia con Carballo, grazas, todo hai

que dicilo, á implicación do Concello e ao financiamento
do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
(FEDER), que achega o 80% dos recursos económicos.
A Xunta de Galicia parece empeñada en poñer pedras
no camiño do desenvolvemento do noso concello. O 6
de abril deste ano, o PP votaba en contra no Parlamento
de Galiza dunha iniciativa do deputado do BNG Daniel
Pérez para axilizar a tramitación da ampliación do
polígono de Bértoa e da construción da variante, dous
proxectos fundamentais que seguen estancados pola
absoluta falta de compromiso do Goberno da Xunta con
Carballo.

Ana Pontón, nunha vista á zona escolar e deportiva do Chorís,
pola que pasa todo o tráfico pesado que se despraza entre o
polígono industrial e o sur de Galicia.

Daniel Pérez, Xosé Regueira e Evencio Ferrero, nunha das
numerosas reunións celebradas co empresariado carballés
sobre as necesidades de solo industrial e dunha alternativa ao
tráfico pesado.

Circunvalación

Polígono industrial

O que din
Verán de 2019. A
conselleira Ethel Vázquez
anuncia o compromiso
da Xunta “de reservar
nos Orzamentos do 2020
a partida necesaria para
impulsar a variante”.

O que fan
Ano 2020. O goberno do
PP inclúe nos Orzamentos
250.000 euros.

Febreiro 2022. Ethel
Vázquez anuncia que
o proxecto da primeira
fase someterase a
información pública en
marzo.

Ano 2022. O PP inclúe
nos Orzamentos 500.000
euros. A 1 de maio non
empezou o proceso de
información pública do
proxecto da primeira fase.

Ano 2021. Nos
Orzamentos figuran, de
novo, 250.000 euros.

Malia ser unha prioridade para o sector empresarial e
para as familias, tanto para liberar de tráfico pesado a
zona escolar e deportiva do Chorís como para enlazar
a AC-552 coa autovía da Costa da Morte e a saída Sur
do pobo, mellorando deste xeito o servizo ao polígono
industrial, a circunvalación de Carballo non é unha
prioridade para a Xunta de Galicia. Sen a efectivización
desa obra, que xa figurou nos Orzamentos da Xunta
do ano 2010, a posibilidade de medre das empresas
asentadas en Bértoa será nula. Sen a variante, os
camións seguirán pasando a carón das nosas crianzas.

O que din
Ano 2021. A conselleira Ánxeles Vázquez anuncia en
Carballo os seguintes prazos para a ampliación:
• Licitación: xuño 2021
• Adxudicación: setembro 2021
• Fin da tramitación do proxecto de interese
autonómico: finais do ano 2022
• Expropiación dos terreos: ano 2023
• Inicio da urbanización e do proceso de venda de
parcelas: ano 2023
O que fan
• Licitación: 15 de outubro de 2021
• Adxudicación: aínda pendente. O retraso con
respecto aos prazos iniciais xa é de 8 meses.
A ampliación do polígono de Bértoa aínda tardará,
mentres vemos como noutros lugares se axilizan
os trámites para novos polígonos malia non ter a
puxanza de Carballo. Casualmente, son concellos
nos que goberna o PP. Tras a última oferta de solo,
en Bértoa só quedan 3 parcelas dispoñibles. Hai
empresas que, querendo, non poden instalarse no
noso polígono porque xa non hai solo, e isto supón
un lastre para a xeración de emprego e para o
desenvolvemento económico de Carballo e de toda
a comarca.

O BNG, a voz de Carballo no Parlamento de
Galiza
A chegada de Daniel Pérez ao Parlamento de Galiza
marcará un antes e un despois na defensa dos intereses
das carballesas e os carballeses fronte a un Goberno
da Xunta que está permanentemente á defensiva ante
calquera iniciativa relacionada con Carballo. Dende a
súa toma de posesión, o 7 de agosto do 2020, nun dos
momentos álxidos da pandemia, o primeiro deputado

nacionalista da historia de Carballo tense convertido no
altofalante das familias, da comunidade educativa, do
empresariado e de toda a veciñanza do noso concello,
poñendo sobre a mesa cuestións tan urxentes como a
ampliación do polígono industrial, a circunvalación ou o
novo centro de saúde, pero tamén, entre outras, todas
as seguintes:

Supresión
temporal da
peaxe na
AG-55

Arranxo do salón de
actos do IES Alfredo
Brañas
O IES Alfredo Brañas leva dez meses
sen poder utilizar o salón de actos, e
os que lle queden. No mes de xuño
do 2021 derrubouse sobre o patio
de butacas unha parte do falso teito,
que provocou importantes danos
materiais, e tras unha primeira
visita técnica, na que se anunciou
a reparación para finais do verán,
non houbo máis movementos da
Consellería de Educación. A raíz das
iniciativas presentadas polo deputado
Daniel Pérez no Parlamento de
Galiza, a Xunta anuncia agora que vai
encargar a redacción do proxecto para
acometelo “cando haxa dispoñibilidade
orzamentaria”, xa que o PP, como
manifestou o seu deputado Rubén
Lorenzo, non considera necesario o
salón de actos como espazo para a
formación do alumnado.

Creación do necesario cuarto xulgado
Carballo non terá cuarto xulgado, e debemos agradecerllo ao Partido Popular, que
votou en contra da súa creación no Parlamento de Galiza. A necesidade é evidente,
pero a estratexia do PP vai orientada á concentración da actividade xudicial no
ámbito urbano, mentres se desatenden as vilas e cidades medias coma a nosa. A
necesidade do cuarto xulgado de Carballo está avalada, ademais, polo Pleno da Sala
de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que xa o ano pasado propuxo,
por considerar que responden a necesidades mínimas e esenciais, a creación de
novas unidades xudiciais, entre elas o xulgado mixto número 4 de Carballo.

O BNG instou á Xunta a
establecer a gratuidade
das dúas autovías galegas de peaxe, a AG-57
e a AG-55, de maneira
temporal, en tanto persista o actual contexto
de suba dos prezos dos
carburantes, que afectan tanto ao sector do
transporte coma ás persoas particulares, e que,
sumadas ás elevadas
peaxes que xa teñen
que soportar, constitúen
unha pesada carga que
é preciso aliviar. A nosa
proposta foi rexeitada. A
Xunta tampouco quere
aplicar descontos do
50% nas viaxes de volta, como xa se fai nas
autoestradas
estatais
como consecuencia do
acordo de investidura asinado polo BNG e
o PSOE en xaneiro do
2020. E, dende logo, o
PP tampouco quere nin
oír falar de estudar o
rescate das concesións
das dúas únicas autoestradas de titularidade autonómica.

Situación ruinosa da antiga Cámara Agraria
O alarmante deterioro do edificio da antiga Cámara Agraria, propiedade
da Xunta de Galiza, tamén foi obxecto de debate parlamentario por
iniciativa do BNG. Daniel Pérez solicitou unha solución á situación
de ruína no que se atopa o inmoble, situado no corazón do barrio da
Milagrosa, e que supón un perigo para a seguridade e integridade de
viandantes polo risco elevado de desprendemento de cascotes, cristais
de fiestras e mesmo tellas, e que ademais racha coa estratexia de
revitalización urbana e de dinamización comercial desenvolvida polo
concello nunha zona que xoga un papel importante como escaparate
da localidade.

Xosé Regueira Varela
concelleiro de Promoción Económica e Turismo e
vicepresidente da Deputación da Coruña

“Carballo é un concello
claramente punteiro e
referencial”

Que supón, dende o punto de vista persoal, como
concelleiro de Carballo e como representante do
BNG, ocupar a vicepresidencia da Deputación da
Coruña?

de eventos singulares, ao que acoden moitos outros
concellos da provincia e de fóra da provincia para imitar
modelos. Carballo, polo tanto, é un concello claramente
punteiro e referencial.

Dende calquera dos puntos de vista supón unha
enorme responsabilidade. Dende o punto de vista
persoal, a verdade é que nunca me propuxera ocupar
este cargo, e é unha enorme satisfacción persoal que
as compañeiras e compañeiros confiasen en min para
asumir esa representación.

Que prioridades se marca o BNG para o noso
concello dentro das competencias que ten a
Deputación?

Dentro do coñecemento que tes dos 93 concellos
da provincia despois de percorrelos durante estes
anos, que papel xoga Carballo ou está chamado
a xogar?
A verdade é que gobernar a Deputación dá a posibilidade
de ter unha visión moi ampla e moi fonda da realidade
municipal da provincia. E resulta moi satisfactorio ver
que os datos de Carballo son sempre moi positivos:
en contratación pública, servizos, superficie saneada,
recursos de benestar, eventos culturais e deportivos,
infraestruturas… O Concello de Carballo é ademais
un referente de boas prácticas, de innovación e
compromiso coa transición ecolóxica, de mobilidade e

Dende que no 2017 aprobamos pasar do Plan de Obras
e Servizos (POS) tradicional ao Plan Único de Concellos
(POS+), Carballo duplicou e mesmo triplicou nalgún
exercicio as achegas que recibía da Deputación da
Coruña, mais tamén o fixeron o resto dos concellos.
Esa é a grande revolución do BNG na Deputación da
Coruña: a obxectividade, a transparencia e a xustiza
no reparto de fondos; aí está o grande cambio, o de
non mirar as cores políticas do goberno dos concellos,
e aí, onde hai xustiza distributiva, é onde sempre sae
gañando Carballo, recibindo o que xustamente lle
corresponde.
E como está respondendo a Deputación ante as
demandas e necesidades?
A mellor resposta que pode dar a Deputación ante as

“A Deputación está garantindo un xusto financiamento a
través do Plan Único, que,
por certo, teño a honra de
presidir. Mais sabemos que,
se chega a gobernar o PP,
o modelo de subvencións
finalistas, nas que se poden
cambiar os criterios de
distribución segundo os
intereses de cada momento,
pode volvernos á situación
anterior”

compromiso serio de acometer no inmediato obras
como a estrada de Sísamo e de planificar a execución
da senda peonil de Oza ou a ampliación da estrada á
Pedra do Sal.
Como ves o Carballo do futuro a curto, a medio e
longo prazo?
Pois véxoo avanzando no modelo que o BNG está
executando. Un Carballo que siga medrando, que
siga sendo referente en innovación, boas prácticas,
transición ecolóxica; un Carballo comprometido co
benestar, coa cultura, co deporte... un concello de
servizos, con feiras e mercados referenciais, cun
sector comercial e hostaleiro resistente ante os retos
dos novos modelos de consumo. En fin, un concello
amábel, con oportunidades e para as persoas de todas
as idades, un bo lugar para vivir.
Obxectivos de cara as vindeiras eleccións?

demandas e necesidades de Carballo, e de calquera
concello, é manter o compromiso coa autonomía
local a través do Plan Único. Mais as necesidades de
melloras nas vías provinciais que atravesan o noso
concello tamén son unha prioridade e unhas están en
fase de redacción de proxecto, e contan xa con partida,
e outras están en fase de estudio. Polo tanto, hai un

Incrementar o apoio electoral que nos sirva para seguir
avanzando nese modelo municipal no que estamos
traballando e para buscar unha maior representación
na Deputación da Coruña para seguir demostrando que
o nacionalismo é sinónimo de maiores cotas benestar,
de oportunidades e garantía da protección dos dereitos
e liberdades.

Xosé Regueira Varela
A Laracha, 4 de agosto de 1967
Foi responsable comarcal do BNG de Bergantiños
nos períodos 2001-2009 e 2016-2021, Xosé
Regueira leva a política no ADN do mesmo xeito
que leva Carballo na cabeza e no corazón. E só
desa mestura que non se produce en ningún outro
lugar do mundo pode saír un concelleiro capaz
de derrubar muros con pintura, de colocarnos
no panorama internacional das webseries ou
de impulsar unha escola de cociña nas mellores
instalacións públicas de Galicia. Só desa mestura
pode saír un deputado provincial que defenda e
aplique un reparto de fondos que beneficia aos
concellos pequenos, coma o noso, con máis do
dobre do que recibían cando gobernaba o PP, ou
que estea decidido a converter a nosa Costa da
Morte nunha reserva mundial de surf.
A súa cabeza non para. Nin no Concello de
Carballo, onde forma parte do goberno municipal
dende o ano 2011, nin na Deputación Provincial
da Coruña, na que representa ao BNG da comarca
de Bergantiños dende ese mesmo ano. Dende o
2019 é vicepresidente e responsable provincial
das áreas de Cooperación, Plans Provinciais
Xerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural.
E temos a seguridade de que deixará pegada en
toda a provincia.

Máis de 9 millóns en servizos e infraestruturas
grazas ao apoio da Deputación
Ademais das achegas anuais para o financiamento de
servizos municipais de ámbito supracomarcal como a
Unidade de Condutas Adictivas (UCA) e o Conservatorio
Profesional de Música (CMUS), ou para axudar a afrontar
o incremento do gasto social que supuxo a pandemia,
grazas ao apoio da Deputación Provincial da Coruña
levamos investidos neste mandato máis de 9 millóns
de euros na mellora de infraestruturas e servizos, na
súa maioría a través do Plan Único de Concellos POS+.

Tres actuacións singulares

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS CON FONDOS
DO POS+
• Abastecemento a Lema 431.876,23 €
• Reurbanización Vila de Laxe, Vila de Corcubión e
outras, 250.770,83 €
• Aglomerado Xoane – O Piñeiro: 100.473,33 €
• Mellora da accesibilidade peonil zona Milagrosa e
outras: 182.336,84 €
• Conexión aérea luz nova instalación en varias
parroquias: 95.122,40 €
• Ampliación saneamento e abastecemento Vella
Morta: 125.400,09 €

Estrada Carballo-Sísamo
O Concello de Carballo e a Deputación da Coruña
asinaron o 5 de novembro do 2021 un protocolo de
colaboración para completar as obras de urbanización
da estrada DP-1901 Carballo-Sísamo, ata o lugar do
Outeiro, por 1,7 millóns de euros.

• Saneamento en Taboada e A Granxa (Entrecruces):
259.959,13 €
• Saneamento A Piña-Evas (Sofán): 224.058,27 €
• Reurbanización rúa Bos Aires: 280.775,27 €
• Abastecemento de auga a Serantes (Oza) e Xoane
(Goiáns): 171.006,65 €
• Aglomerado A Canosa (Rus)-Pereiro Vello
(Entrecruces): 304.445,69 €
• Reurbanización da rúa Tarragona: 65.200,11 €
• Reurbanización da rúa Perú: 188.266,01 €
• Redes de saneamento e abastecimiento en O Curro,
Aseñado, A Chavella, O Alto e A Redonda (Verdillo):
275.001,32 €
• Rede abastecemento Pedra do Sal: 687.472,26 €
• Mellora rede abastecemento rúas Antón Fraguas,
Muíño, etc: 169.192,22 €

Carballo para a infancia
O Concello de Carballo está a crear unha rede de
parques infantís integradores. A Deputación achegará
551.568,40 euros para o proxecto “Carballo para a
infancia”, que inclúe a reforma integral dos parques
das prazas do Concello, A Milagrosa e Eduardo Pondal.

• Conexión depósito Seixo Branco con ETAP Anllóns:
145.158,91 €
• Rede saneamento e abastecemento Vilar de Uz:
230.194,51 €
• Conservación e mellora Os Vilares: 232.168,15 € (en
contratación)
POS+2022 (aprobado en xaneiro)
• Aglomerado da vía As Labradas-A Ponte de Bértoa :
142.639,07 €
• Mellora da iluminación no complexo deportivo As
Eiroas: 287.212,84 €
• Aglomerado da vía As Torres (Oza) - Cances Grande
(Cances): 340.954,41 €
• Aglomerado da vía Bolón (Sofán) - Vilar de Francos
(Artes): 255.140,47 €
• Rede de abastecemento potable á zona baixa de
Sofán: 700.171,12 €
• Rede de abastecemento de auga dende A Canosa
(Rus) ata Entrecruces: 537.479,31 €

Pasos de peóns intelixentes
En setembro do ano 2020 empezaron a funcionar os
primeiros pasos de peóns “intelixentes” de Carballo,
dentro dun convenio entre o Concello e a Deputación
por 189.244 euros para mellorar a seguridade viaria
nos 43 puntos máis conflitivos da rede viaria urbana.

Se o BNG está, Carballo está

Visita de Ana Pontón ás instalacións de Conservas Calvo.

Recollida de sinaturas por un novo modelo de tarifa eléctrica.

Alegacións do BNG contra o parque eólico do Monte Neme.

Encontro de Néstor Rego co sector marisqueiro de Baldaio.
(Gelucho de la Fuente, sempre na nosa lembranza).

Pelexando pola igualdade cada 8 de marzo e cada día do ano.

Canalizando as necesidades do sector educativo.

Convertendo o noso concello nunha referencia cultural.

Levando ao Parlamento as necesidades do sector empresarial.

Estamos moi preto de ti
Únete ao BNG!

CARBALLO

Rúa Doutor Fleming 6, baixo
carballobng@gmail.com
www.bngcarballo.gal
@bng_carballo
facebook.com/BNGdeCarballo

