
A Marea Veciñal conseguiu case 
4 millóns de euros para Culleredo

A maioría foron aceptadas pola Corpora-
ción municipal, que só fixo no seu conxunto 
una proposta a maiores adherida á nosa, 
feito que non deixa de sorprender ao per-
tencer a grupos organizados de forma 
estable, mais pode que algo acomodados 
nas siglas das súas organizacións ou algo 
afastados de Culleredo.

Mais non podemos esquecer que para po-
der cobrar eses fondos hai que executar 
os investimentos financiados, e temos a 
dúbida de se o actual goberno sexa quen 
de facelo, dada a dificultade para resolver 
a xestión corrente.

As nosas ideas 
e traballo en 

equipo trouxeron 
para o concello a 

maior dotación de 
fondos externos 
da súa historia
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Rede de puntos de acceso dixital, convertendo 
os centros sociais en centros socio-culturais-

tecnolóxicos, facilitando o acceso da veciñanza á  
administración electrónica que  permita realizar trá-
mites admnistrativos na propia parroquia, a través 
de equipos informáticos, acceso a internet e apoio 
con cursos prácticos.

Rede fluvial sustentábel: Conservar e protexer 
o medio ambiente e promover a eficiencia dos 

recursos, a través dun sistema de corredores fluviais 
nos ríos Valiñas e Trabe, incluíndo sendas peonís e 
carril bici, conectando cos xa existentes e ligando os 
distintos puntos de interese patrimonial, natural e cul-
tural.

Transporte público eficiente e ecolóxico, in-
cidindo especialmente na conexión da zona 

rural: Optimización dos horarios e rutas do transporte 
público de competencia municipal para a súa coordi-
nación coas liñas de transporte supramunicipais, e 
favorecer o uso de transporte ecolóxico.

Outras desapareceron do proxecto inicial, 
como a instalación de sistemas de eficiencia 
enerxética e ascensores en edificios antigos, 
a creación dunha residencia de estancias 

curtas ou un comedor social, aínda que seguimos tra-
ballando coa idea de conseguilas algún día. 
Atopa neste enlace toda a información sobre elas.

Hai 4 anos as persoas da Marea Veciñal elaboramos e ache-
gamos varias propostas por valor de 5 millóns de euros, coa 
finalidade de seren presentadas para obter fondos europeos 
de Desenvolvemento Urbano Sostible da UE. Grazas a elas 
conseguíronse para Culleredo os fondos que permitirán levar 
a cabo as medidas contempladas no proxecto Culleredovivo, 
sempre que quen goberne as xestione correctamente. 

Estas foron as nosas ideas ao proxecto, que procuran a mello-
ra xeral calidade de vida, buscando igualar as oportunidades 
de acceso aso servizos e ao ocio saudable das zonas rural e 
urbana.



Servizos básicos
• Reclamamos e mediamos para  que o saneamento 

chegue a todas as vivenda do concello, como así oco-
rre nalgunhas zonas; noutras está en proceso (Sésamo, 
Sueiro, Celas).

• Solicitamos luminarias en diversas vías, así como a 
substitución das antigas polas de menor impacto lu-
mínico.

• Estamos atentas ao estado dos parques infantís, pe-
dindo a súa remodelación atendendo ás demandas da 
veciñanza. Moitos como o parque Luís Seoane, Le-
doño, Paseo Marítimo do Burgo ou o da Lagoa de 
Fonteculler tiveron unha grande renovación. A cubri-
ción de parques infantís e polideportivas tamén foi 
unha prioridade para nós.

A nosa intervención e 
control foron clave para 
aprobar uns orzamentos 
que desen resposta ás 

necesidades da veciñanza

• Solicitamos a incorporación de axudas para a ins-
talación de ascensores con luz solar nas vivendas 
antigas, de momento descoñecemos a súa inciencia.

• No ano 2016, aproveitando a finalización do contrato 
do servizo, A MV propuxo a xestión directa do servi-
zo de limpeza viaria, como plan de aforro e  fomento 
do emprego. Esta medida NON foi apoiada directa-
mente por ningún grupo político, malia a simplicidade 
para poñelo en marcha e o beneficio para veciñas e 
veciños con menos formación e en consecuencia máis 
desfavorecida pola crise.

[A actividade municipal debe combinar a planifi-
cación de futuro coa xestión das pequenas cousas 
que afectan á vida cotiá das persoas] 

Economía, Emprego e Benestar Social
• Pedimos e conseguimos que nos orzamentos se 

destinaran 100.000 € para contratar traballadoras e tra-
balladores en risco de exclusión social e con problemas 
funcionais. Por desgraza para moitas persoas, o gober-
no local non quixo ou non foi quen de levalo a cabo.

[O Goberno ten a obriga de lexislar e gobernar 
pensando tamén das persoas con máis problemas 
e nós intentamos que así o faga]

• A Marea Veciñal conseguiu aprobar a inclusión de 
cláusulas sociais nas contratacións, para favorecer a 
creación de emprego dentro do noso concello, axu-
dando tamén á empresa local e xerando emprego de 
calidade. Tristemente o concello tardou dous anos en 
incluílas malia o apoio unánime do pleno. 

[O importante para nós son as persoas e o seu 
benestar, especialmente as máis desfavorecidas]

Educación
• Ao comezo da lexislatura as nosas peticións conse-

guiron a renovación total dos parques infantís dos 
colexios públicos do noso concello, mellorando así as 
infraestruturas educativas.

• A Marea Veciñal levou ao parlamento, a través de En 
Marea, unha proposición non de lei para permitir que 
12 estudantes da ESO se matriculasen  no Instituto 
que lles correspondía, o IES Rego de Trabe, ademais 
da posta en marcha do novo CEIP de Culleredo con 
todas as garantías. A proposta contou co apoio do 
BNG e PSOE, pero o voto en contra do PP impediu 
que se aprobara.

[Cando as circunstancias o requiren, saímos do 
propio concello a buscar solucións aos problemas 
de Culleredo. Traballamos, sen protagonismos, 
para mellorar a vida en Culleredo]

Algunhas prioridades da Marea Veciñal

Intervención no Parlamento galego de Ánxeles Cuña, deputada de En Marea, 
defendendo as propostas da Marea Veciñal de Culleredo.



Xestións de 
Isidro Taibo

(12/2016) Rehabilitación da fonte do 
parque infantíl da Corveira. 

(03/17) Asfaltado das rúas Jorge Gui-
llén e As Brañas.

 Acondicionamento dos lindes da poli-
deportiva Pablo Picasso.

(04/17) Limpeza do lavadoiro público da 
rúa Fraga, Laxe.

 Instalación dunha varanda na praza 
Pelamios.

(08/17) Asfaltado da rúa Xeca. 

Informa do vertedoiro incontrolado 
monte de Celas para solución.

(09/17) Arranxo do campo fútbol de 
Orro.

(01/18) Chamada de atención sobre os 
problemas de hixiene e seguridade 
provocados por cans.

(03/18) Solicítase o aumento da fre-
cuencia de baleirado dos contentores 
de papel e vidro na rúa Anxo Senra.

 Instalación de pasos elevados na ur-
banización Os Olivos.

(04/18) Espello de incorporación entre 
as rúas Moncho Reboiras e Ribados.

(5/18) Paso peonil elevado na Avda. 
Rutis á altura da Laboral.

(05/18) Que se faga cumplir a normati-
va de cans.

(06/18) Arranxo da beirarúa de Francis-
co Largo Caballero.

(07/18) Propón una nova distribución de 
contentores na rúa Brañas para facili-
tar a visibilidade.

(10/18) Puntos de luz na rúa Colina.
Bambáns para bebés no parque in-
fantil das Brañas.

 Arranxo da escaleira da Praza Pe-
lamios.

 Limpeza de desaugues no paseo 
marítimo.

 Sacar a contratación a xestión do bar 
O noso Lar.

 Canalizar o regato de Ledoño por 
anegación de vivendas.

 Arranxo goteiras polideportiva Tarrío.

Isidro Taibo.

A actividade municipal debe 
combinar a planificación 
a futuro coa xestión das 

pequenas cousas que afectan 
á vida cotiá das persoas

Política Fiscal
• A Marea evitou a subida dun 10% do recibo da contribución ao 

opoñerse á ordenanza que regulaba o IBI. Tamén conseguiu a bo-
nificación dun 50% naquelas vivendas que dispoñan de sistemas 
para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía proveniente 
do sol. 

[Somos oposición responsable pero firme na defensa das 
condicións de vida e dos dereitos das persoas]

• Propuxemos en pleno modificar a ordenanza de ITVM para fa-
cilitar os trámites para bonificacións por minusvalía e bonificar 
tamén a vehículos non contaminantes.
A proposta  foi aprobada, coa abstención do resto da oposición, 
aínda que houbo que agardar case un ano a que o concello resol-
vera  as cuestións técnicas, a pesar de ser simples.

[Facemos o posible por compensar a inactividade do goberno 
municipal]



Culleredo

Que motivos o empurraron a 
participar na creación de Marea 
Veciñal? Seguen vixentes a día 
de hoxe?
Principalmente porque se trata dun 
espazo participativo, onde te podes 
expresar libremente, buscando aca-
dar entre todos a mellor solución 
que resulte nun beneficio para a 
cidadanía, deixando de lado outro 
tipo de intereses.

A idea inicial de facer política para 
a xente, aplicando as ferramentas 
que nos dá a democracia e o respec-
to polas opinións das persoas que 
forman parte da familia da Marea 
Veciñal penso que a día de hoxe se-
gue vixente.

Que é o proxecto Edusi? Que 
teñen de relevantes os fondos 
logrados por MV para Culleredo?
No proxecto da Estratexia de De-
senvolvemento Urbano Sostible 
e Integrado inclúense unha serie 
de actuacións a levar a cabo no 
concello co obxectivo de mellorar a ca-
lidade de vida da veciñanza. Temos, por 
exemplo, a creación dun sistema de cor-
redores fluviais nos ríos Valiñas e Trabe, 
incluíndo sendas peonís e carril-bici, 
que xunto coa de establecer un trans-
porte público que conecte as parroquias 
rurais e as urbanas, conseguirán reducir 
o afastamento dos servizos que padecen 
a persoas que viven no rural, así como 
que as que viven nas zonas urbanas 
teñan un mellor acceso ao impresio-
nante patrimonio natural e cultural que 
ofrece a zona rural.

Se puidese retroceder no tempo, cam-
biaría algo relativo á labor feita polo 
grupo municipal no concello?
Durante estes catro anos fixemos unha 
labor de oposición construtiva, pensando 
no beneficio para a cidadanía e tentan-
do que a actividade normal do concello 
non se paralizara; temos que pensar que 
a maioría das obras que se están a facer 
nas parroquias son consecuencia das no-
sas propostas.

É certo que dunha maneira moito máis 
lenta do que nós desexabamos, pero a 
xestión correspóndelle ao grupo de go-
berno do PSOE, ao que lle está custando 
moitísimo levala a cabo de forma áxil.

Unha das persoas que entrou a formar 
parte do grupo municipal de MV, aca-
bou no grupo dos non adscritos, a que 
se debeu esta situación?
Nunca entendín as razóns que a levaron a 
tomar esa resolución, tendo en conta que 
as decisións importantes estiveron sempre 
avaladas pola Asemblea Xeral de MV, des-
pois de debatelas e acordalas por maioría, 
nun exercicio democrático exquisito. Se 
cadra a súa visión persoal sobre como se 
deberían facer as cousas non coincidía coa 
das demais persoas que forman a Marea 
Veciñal. En todo caso, entendo que este 
tipo de circunstancias son normais cando 
se está a construír un novo espazo polí-
tico, no que as persoas que o conforman, 
primeiro teñen que coñecerse e despois 
entenderse, para poder acadar puntos de 
encontro e tomar decisións que van reper-
cutir en terceiras persoas.

Como de diferente se imaxina a 
súa vida nestes últimos anos se 
non fora concelleiro de MV? Re-
petiría a experiencia? Por que?
Se non fose concelleiro da Marea 
Veciñal podería adicarlle máis tem-
po a familia e a min mesmo, pero 
seguro que algo buscaría no que 
empregar un pouco do meu tempo, 
xa que cando un ten inquedanzas 
e lle gusta achegar ideas sobre 
como mellorar a sociedade na que 
vivimos sempre vai buscar como 
aportar o seu grao de area.

Que problema, dos que sofre o 
noso concello, considera máis 
grave?
Penso que Culleredo ten un proble-
ma importante coa mobilidade, xa 
que, malia contar cun aeroporto, 
varias infraestruturas ferroviarias, 
unha  autoestrada, a terceira rol-
da, unha autovía e outras vías en 
proxecto que o atravesan e divi-
den, non xeran un beneficio para a 

mobilidade dos veciños de Culleredo.

A falta de visión do territorio como un 
área metropolitana, que integre os muni-
cipios da contorna, provoca que o deseño 
destas infrastructuras, mais que acercar, 
afastan e perxudiquen a mobilidade de 
mais do 50 % da veciñanza da comarca. 

Temos que  conseguir  reverter  esa  situa-
ción e traballar desde unha perspectiva 
global que conte con Culleredo, dese-
ñando un modelo de concello en función 
dos nosos hábitos e o estilo de vida. 
Deseñando un concello cun crecemen-
to sustentable e de calidade, tendo en 
conta que polo noso territorio teñen que 
pasar os habitantes da comarca. Por iso 
resulta necesario que as infraestruturas 
que agora mesmo asfixian o crecemento 
de Culleredo, pasen a dar servizo á súa 
veciñanza así como á da contorna.

Falamos co candidato, 
José Juan Santos Iglesias

http://mareaveciñal.gal https://www.facebook.com/MVdeCulleredo http://twitter.com/MareaVecinhal

Fixemos un labor de 
oposición construtiva, 

pensando no beneficio para 
a cidadanía e tentando que 

a actividade normal do 
concello non se paralizara
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