
110 CLAVES
PARA CONSTRUIR UNHA PROVINCIA

+ FORTE

+ IGUALITARIA

+ SOCIALISTA



10 CLAVES
para promover a transparencia e o bo goberno

07
XESTIÓN RACIONAL 
DOS RECURSOS

A xestión dos recursos 
será racional, 
transparente e 
responsable, velando 
sempre polo ben común e o 
interese xeral.

02
INICIATIVA CIDADÁ
Implantaremos a 
Iniciativa Cidadá Local 
para incorporar as 
propostas da cidadanía 
aos procesos de goberno 
dos concellos.

09
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓXICA

Desenvolveremos Plans de 
Alfabetización 
Tecnolóxica Municipal 
para promover o uso das 
tecnoloxías da 
información en todos os 
ámbitos da actividade 
económica e social da 
cidade, con especial 
atención ás persoas con 
discapacidade e aos 
maiores, de maneira que 
adquiran os coñecementos 
básicos para navegar por 
internet e para o manexo 
dos programas de 
software máis 
empregados.

06
ATENCIÓN AO RURAL

Realizarase visitas 
periódicas a cada 
parroquia, sobre todo nos 
concellos mais dispersos, 
para recoller as demandas 
das e dos veciños e 
analizar as necesidades de 
cada unha de elas.

04
RENDICIÓN DE 
CONTAS
Renderemos contas en 
asemblea cidadá ao final 
de cada ano sobre os 
logros acadados nese 
tempo, explicando as 
causas dos 
incumprimentos do 
programa de goberno e 
das promesas electorais 
realizadas.

08
INVENTARIO DE BENS

Promoverase a creación 
ou mellora do Inventario 
de bens Municipais, para 
clarificar e ordear o 
patrimonio municipal, de 
todas e todos os veciños.

10
A TÚA OPINIÓN 
CONTA

Establecerase un sistema 
ou método de recollida 
permanente da opinión, 
necesidades, demandas 
e/ou expectativas da 
cidadanía en relación cos 
servizos públicos e 
habilitarase un modelo de 
suxestións e ideas para 
recibir as súas propostas 
sen que se lles esixa a súa 
identificación persoal.

PORTAL DE 
TRANSPARENCIA

01
O Portal de 
Transparencia será unha 
aposta real para garantir 
a claridade e honestidade 
como forma de goberno e 
rendición de contas.

03
CONSULTA CIDADÁ

Xeneralizaremos a 
Consulta Cidadá Directa 
sobre as decisións 
estratéxicas 
transcendentes e sobre a 
orde de prioridades dos 
investimentos municipais 
do exercicio seguinte e a 
súa consignación 
orzamentaria, 
presencialmente ou on 
line, establecendo 
mecanismos que garantan 
a limpeza do proceso e a 
súa transparencia.

PROXECTOS 
URBANÍSTICOS

05
Facilitaremos o 
coñecemento dos 
proxectos urbanísticos 
mediante a súa 
exposición, especialmente 
os documentos máis 
representativos, a través 
do Portal, e en lugar 
público e accesible, como 
o vestíbulo do Concello.



01
SERVIZOS 
SOCIOCOMUNITARIOS

Mellorar os servizos 
sociocomunitarios dende 
o ámbito municipal sobre 
todo na atención as e os 
dependentes 

03
CONCILIACIÓN E 
NATALIDADE

Configurar unha política 
específica dirixida á 
igualdade de xénero e 
impulso de medidas de 
apoio á natalidade con 
medidas específicas de 
conciliación familiar, 
laboral y social.

06
APOIO A 
EMPRENDEDORES

Información e apoio a 
través de créditos e 
préstamos especiais a 
emprendedores no medio 
rural e incentivos para 
que as grandes empresas 
deslocalicen e asenten os 
seus centros de traballo.

05
NOVAS TECNOLOXÍAS 

Medidas destinadas a 
mellorar e fomentar as 
novas tecnoloxías da 
información nos centros 
rurais, con pleno acceso a 
Internet e completa 
cobertura da telefonía 
móbil.

09
CENSO MUNICIPAL

Lanzamento de campañas 
para mellorar o censo 
municipal, con descontos 
en actividades municipais 
(accesos a pabillóns, 
cursiños, piscinas...)

Un dos grandes retos aos que os Concellos teñen que enfrontarse 
é a perda de poboación no rural. Entre as medidas a adoptar para 
evitar as perdas de poboación está:

10 CLAVES
para loitar contra o despoboamento

02
REDE DE SERVIZOS

Deseñar un plan para 
crear unha rede de 
servizos e actividades que 
favorezan a comunicación 
das persoas, con 
actividades culturais,
interxeraciónais, sociais e 
turisticas para todas as 
idades e diversidades.

07
APOIO AO SECTOR 
PRIMARIO E DE 
SERVIZOS

Apoiar o emprendemento 
gandeiro, agrario, 
forestal, medioambiental, 
agroalimentario e de 
hostelería.

10
CAPTACIÓN DE 
FONDOS EUROPEOS

Adopción de medidas 
para o acceso aos fondos 
europeos, particularmente 
as axudas rexionais do 
Plan 2014-2020 da UE.08

BONIFICACIÓN IBI

Nas explotacións do sector 
primario para garantir a 
súa continuidade.

04
DISCRIMINACIÓN 
LEGAL POSITIVA

Adopción de medidas que 
impliquen discriminación 
legal positiva para xerar 
emprego e actividade 
económica no medio 
rural.



03
IMPULSO AO 
EMPREGO 

Desenvolveremos políticas 
activas de emprego e 
programas de 
emprendemento para 
facilitar a creación e o 
crecemento das empresas 
promovidas por mulleres e 
desenvolver a súa cultura 
emprendedora.

08
PLANS DE IGUALDADE
Impulsar Plans 
Municipais para a 
Igualdade de Trato que 
velen pola non 
discriminación por razón 
de sexo, idade, orixe 
racial ou étnico, relixión, 
orientación sexual ou 
identidade.

04
IMPULSO AOS CIM

Firme aposta polos 
Centros de Información ás 
Mulleres (CIM) alí onde 
xa existen e impulso a 
novos, xa sexan de xestión 
municipal ou mediante 
fórmula mancomunada.

09
APOIO Á DIVERSIDADE

Posta en marcha dos 
Servizos Municipais de 
atención LGTBI “Cidade 
Diversa” para 
desenvolver actividades 
dirixidas á 
normalización, 
visibilización e 
integración plena do 
colectivo LGTBI, en 
colaboración coas 
asociacións locais.

10 CLAVES
para promover a igualdade

02
VISIBILIZACIÓN 
HISTÓRICA

Necesaria visibilización 
de mulleres e colectivos de 
mulleres que participaron 
de forma crucial no 
desenvolvemento de vilas 
e cidades. Incorporación 
dos seus nomes nas rúas e 
prazas das nosas vilas.

05
CIDADES SEGURAS

É preciso garantir o 
dereito das mulleres e 
resto de colectivos 
vulnerables facéndoos 
partícipes do proceso de 
rexeneración, 
rehabilitación e nova 
creación de espazos 
urbanos para non 
perpetuar a súa 
desigualdade no acceso á 
cidade.

10
FORMACIÓN EN 
IGUALDADE
Impulso da formación de 
todo o funcionariado da 
administración local e, en 
especial, da Policía local 
nas políticas de 
igualdade, prevención e 
erradicación de actitudes 
de bulling, homofobia, 
mobbing de trato e non 
discriminación, co fin de 
garantir unha mellor e 
máis eficaz atención á 
cidadanía.

06
EDUCACIÓN EN 
IGUALDADE

Impulso de programas e 
obradoiros de educación 
en valores, promoción da 
igualdade, prevención do 
machismo, educación para 
a saúde e sexualidade 
responsable, así como 
programas específicos en 
todos os centros 
educativos referidos a 
educación afectiva e a 
violencia de xénero.

07
OBSERVATORIO DE 
IGUALDADE DE TRATO
Creación do Observatorio 
para a Igualdade de 
Trato Municipal, no que 
participen os 
representantes das 
principais asociacións 
locais.

01
PERSPECTIVA DE 
XÉNERO

Incorporaremos a 
perspectiva de xénero en 
todas as políticas, 
medidas e accións a 
desenvolver, así como 
principio reitor dos 
orzamentos municipais.



03
SERVIZOS VIVAS 
ONDE VIVAS

Facilitar chan dispoñible 
para estender a oferta de 
novas infraestruturas 
como escolas infantís ou 
centros de maiores, con 
criterios de equilibrio 
territorial e de demanda 
poboacional.

08
SAÚDE

Creación de liñas de 
axudas para menores en 
risco de exclusión social 
en atencións sanitarias 
excluidas da Seguridade 
Social, a través de Plans 
de Saúde con profesionais 
sanitarios locais.

04
DESAFIUZAMENTOS

Establecemento de 
mecanismos de actuación, 
apoio e asesoramento 
legal gratuíto para as 
familias afectadas.

09
+ EMPREGO DIGNO
Fomentar a creación de 
bolsas de contratacións 
temporais de 
solidariedade que 
permitan a traballadores 
desempregados de maior 
idade e de longa duración 
actualizar ou reconverter 
as súas competencias 
profesionais, manterse 
activos no mercado de 
traballo e acceder a 
rendas.

10 CLAVES
para promover a cohesión social

02
SERVIZOS MUNICIPAIS

Impulso e mellora dos 
servizos municipais para 
promover a súa 
proximidade, igualdade , 
calidade e cunha atención 
personalizada, con 
especial atención a 
dependentes, maiores e 
familias en risco de 
exclusión.

05
DEPENDENCIA

Aposta por mellores 
servizos polivalentes para 
axudar nas tarefas 
domésticas, persoais e 
sociais ás persoas que 
requiran atención no seu 
domicilio, con especial 
atención á formación 
para familiares de persoas 
dependentes,  sobre todo 
entre as e os maiores con 
Alzheimer.

10
MOCIDADE SEN 
PROBLEMAS
Promover a protección 
das contornas escolares 
contra a violencia 
machista, a 
drogodependencia, o 
alcoholismo, a violencia, 
a protección na rede e o 
acoso escolar. Desenvolver 
programas de prevención 
de condutas de risco 
para a saúde e actividades 
de lecer alternativas.

06
ENVELLECEMENTO 
ACTIVO E SEGURO

Creación de programas 
municipais con terapias 
preventivas, programas 
de lecer e actividades 
deportivas, culturais e 
turísticas.
Impulsar a protección 
integral das persoas 
maiores, afrontando os 
seus problemas de 
seguridade e coordinando 
a actuación dos Servizos 
Sociais e da Policía Local.

07
POBREZA CERO

Posta en marcha de 
programas municipais 
destinados a familias en 
risco de exclusión, para 
loitar contra a pobreza  
económica e enerxética.

01
COHESIÓN SOCIAL

Activación de políticas de 
Xustiza Social con 
reforzo dos servizos de 
atención ás persoas e 
incremento das partidas 
orzamentarias destinadas 
á Cohesión Social.



EMPRENDEMENTO

03
AXILIDADE 
ADMINISTRATIVA

Compromiso de creación 
dunha administración 
áxil que saiba responder 
rapidamente ante 
calquera trámite 
burocrático para a 
obtención de licenzas ou 
autorizacións previas 
para novos proxectos de 
negocio empresarial.

04
NOVAS 
OPORTUNIDADES

Creación de 
oportunidades de 
emprego para a 
mocidade, promovendo o 
retorno ao sistema 
educativo daqueles que 
non acadasen a educación 
secundaria obrigatoria.

08
MICROCRÉDITOS

Posta en marcha de bolsas 
de crédito con recursos 
municipais para axudar 
ás e aos emprendedores, 
con tipo de interese nulo.

09
EMPREGO DIGNO

Fomentaremos a creación 
de bolsas municipais de 
contratacións temporais 
de solidariedade, que 
permitan aos 
traballadores 
desempregados de maior 
idade e de longa duración 
actualizar ou reconverter 
as súas competencias 
profesionais, manterse 
activos no mercado de 
traballo e acceder a 
rendas.

10 CLAVES
para promover o emprego e a industria

02
LOCALIZACIÓN

Incentivarase a creación 
de chan industrial 
segundo a demanda 
empresarial e/ou 
melloraranse os 
equipamentos industriais 
para facelos máis 
atractivos na procura de 
novos asentamentos de 
centros de traballo de 
empresas xa consolidadas.

05
COMERCIO LOCAL

Revitalización do 
comercio local apostando 
por potenciar o seu 
desenvolvemento, 
establecendo Mesas do 
Comercio para a 
promoción e difusión de 
iniciativas para o 
comercio de proximidade 
e consumo responsable.

10
NOVAS TECNOLOXÍAS

Reforzo das políticas de 
desenvolvemento 
tecnolóxico e dixital que 
permitan a incorporación 
ao tecido local industrial 
de novas industria 4.0, 
reforzando a cobertura 
territorial coas TIC.

07
FORMACIÓN

Creación de Plans de 
Formación nas áreas con  
accións formativas e 
Escolas Obradoiro.

06
ACTIVIDADE URBANA

Creación dun Programa 
Marco de Rexeneración 
Urbana, con actuacións 
nos centros urbanos 
mellorando vías públicas e 
infraestruturas 
municipais inutilizadas, 
para a xeración de nova 
actividade económica e 
consolidación da existente

01
Creación de Centros 
Municipais de Iniciativas 
Empresariais, para o 
fortalecemento e 
reactivación das PEMES, 
das persoas autónomas e 
das iniciativas 
emprendedoras a través 
de viveiros, incubadoras 
de empresas e 
aceleradoras.



07
MOBILIDADE LIMPA

Apoiar o uso do 
transporte público, o 
tránsito peatonal, a 
bicicleta e os novos modos 
de mobilidade, atendendo 
á infancia potenciando os 
camiños escolares.

02
REHABILITACIÓN E 
DESCARBONIZACIÓN

Primar a rehabilitación 
da trama urbana 
existente fronte a novos 
densenvolvementos con 
criterios de eficiencia 
enerxética que aposten 
polo autoconsumo de 
enerxías renovables e o 
emprego de sistemas 
colectivos.

06
CONCELLOS VERDES

Introdución de variedades 
autóctonas nos 
axardinamentos públicos, 
recuperando espazos 
urbanos degradados, e uso 
de augas depuradas para 
o rego intelixente, así 
como corredores 
ecolóxicos que conecten o 
sistema verde urbano co 
das áreas periféricas.

09
CIDADES CIRCULARES

Loita contra o cambio 
climático evitando o 
despilfarro de recursos 
naturais e reducindo 
emisións difusas así como 
toda forma de 
contaminación, con 
especial atención á 
reutilización dos residuos 
e enerxías consumidas.

10 CLAVES
para promover un urbanismo sostible

04
SUSTENTABILIDADE 
NAS ACTUACIÓNS

Apostar por actuacións 
urbanas que sexan 
sustentables no tempo, de 
baixo mantemento e 
respetuosas co medio.

08
ESPAZOS DE 
CENTRALIDADE

Definir espazos de 
centralidade en cada 
barrio e lugar, arredor 
dos que xirará a 
convivencia e a 
diversidade social.

10
VIVENDAS 
ASEQUIBLES

Deseño de políticas 
municipais para 
incrementar a oferta de 
vivendas en alugueiro ou 
propiedade que permita 
garantir o acceso dos 
colectivos 
máis vulnerables, 
especialmente da 
mocidade

01
NOVO MODELO 
ENERXÉTICO URBANO

Redución da dependencia 
de combustibles fósiles, 
apostando pola biomasa, 
xeotermia e aerotermia, 
incorporando enerxías 
renovables aos edificios

05
EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS

Priorizar a rehabilitación 
dos equipamentos 
existentes, como 
ferramentas de 
reequilibrio territorial e 
de dinamización dos 
barrios, e evitar o 
traslado dos de nova 
creación a áreas 
periféricas.

PERSPECTIVA DE 
XÉNERO

03
Nas planificacións e 
actuacións urbanas 
atender ao modo de 
habitar e de moverse das 
mulleres e de todas 
aquelas persoas que teñan 
ao seu cargo menores, 
maiores e persoas 
dependentes.

As nosas vilas e cidades teñen que afrontar o deseño de novos modelos 
que se adecúen ós novos retos mundiais de sostibilidade. Entre as 
medidas a potenciar está:



07
CONCENTRACIÓNS

Traballo conxunto coa 
Xunta para habilitar 
partidas autonómicas 
para rematar procesos de 
concentración parcelarias 
agrarias e forestais.

02
MELLORAS NOS 
CENTROS CULTURAIS
Adecuación dos centros 
sociais municipais, con 
mellora dos aspectos
construtivos e estéticos, 
dotándoos de novas 
tecnoloxías que permitan 
garantir maior actividade 
veciñal nos mesmos.

09
COOPERATIVISMO 
ACTIVO

Creación dun mapa 
agrario coas mellores 
variables produtivas
do municipio para o 
impulso e creación de 
cooperativas que sexan
cadea completa, dende a 
plantación á distribución.

06
ESPAZOS DE 
ENCONTRO

Promoción dos centros 
culturais parroquiais para 
a dinamización social a 
traves dun plan de 
actividades culturais e 
deportivas. Instalación de 
aparellos de deporte
activo. Recuperación de 
fontes e espazos públicos 
no rural coa sinalización 
dos mesmos para 
convertelos en referentes 
turísticos e de lecer.

10 CLAVES
para promover un medio rural de futuro

04
POSTA EN VALOR 
FORESTAL

Creación de plantas 
municipais de biomasa e 
Redes de Calor 
abaratando custes ao 
tempo que mantemos 
limpos os nosos bosques.

08
RECURSOS OPTIMIZADOS

Implementación de 
politicas de optimización 
de recursos para plantear  
a oferta de servizos 
básicos para a cidadanía 
de xeito mancomunado.

10
AXUDAS Á 
REHABILITACIÓN

Activacións de políticas 
fiscais con bonificacións 
no IBI para explotacións 
gandeiras. Habilitación 
de liñas de racionamento 
e facilitación de trámites, 
para quen decide comprar 
ou herdar unha casa e 
restaurala.

ACCESOS DIGNOS

01
Deseño dun plan integral 
de mellora de camiños e 
vías municipais para 
garantir accesibilidade a 
todo o territorio, con 
dotación económica
anual que garanta 
actuacións integrais.

03
SANEAMENTO E 
DEPURACIÓN

Melloras no saneamento 
cun Plan director e 
esixencia de novas 
EDARES a outras 
administracións co fin de 
mellorar a depuración dos 
núcleos de poboación.

ABASTECEMENTO 
DE AUGA

05
Mellora e dotación 
económica anual para o 
abastecemento de auga e 
compromiso de 
continuidade de novas 
redes.  Transparencia e 
control público dos 
sistemas e custes de 
xestión, baseados no
principio de eficiencia e 
participación pública 
baixo o paraugas da 
Directiva Marco da 
Auga.

As veciñas e veciños de todo o territorio teñen dereito a ter os mesmos 
servizos, vivan onde vivan, polo que debemos traballar polo saneamento 
e a dotación de infraestruturas no rural pontevedrés.



10 CLAVES
para promover o deporte municipal

07
CARRÍS BICI

Ampliación da rede de 
carrís bici municipal, 
asegurando unha correcta 
conservación e a posible 
participación dunha rede 
supramunicipal.

02
COHESIÓN SOCIAL 
Desenvolver e 
subvencionar programas 
deportivos que permitan a 
participación de toda a 
cidadanía, con especial 
atención aos colectivos 
sociais en especial risco de 
exclusión poñendo en 
marcha bonos deportivos 
para evitar a 
discriminación 
económica. 

08
EN FEMININO

Apoiar o asociacionismo 
feminino no deporte e ós 
clubes deportivos 
femininos dos nosos 
concellos.

04
EDUCANDO EN 
VALORES

Fomentar entre as 
asociacions deportivas, 
ANPAS e persoas 
afeccionadas, o xogo 
limpo, a non violencia e a 
tolerancia no deporte a 
todos os niveis.

06
INSTALACIÓNS 
VERDES
Xerar un Plan Director 
de Mantemento das 
Instalacións Deportivas 
Municipais e que permita 
ó concello adherilo a 
Carta Verde do Deporte 
Español, adecuando as 
instalacions deportivas, 
facendoas sostibles e 
enerxéticamente 
eficientes.

10
PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Estableceremos un 
mecanismo de 
participación da 
cidadanía que permita o 
mellor uso das 
instalacións e 
programación de 
actividades durante
 o ano en todo o 
municipio.

09
INTEGRACIÓN

Eliminación de todo tipo 
de barreiras 
arquitectónicas que 
impidan a promoción e 
integración das persoas 
discapacitadas e 
promover o acceso 
universal á práctica 
deportiva como un dereito 
de cidadania sen ningún 
tipo de discriminación 
por razón de idade, sexo, 
condición física, social, 
cultural ou étnica. 

MAIORES EN FORMA

01
Promover actividades 
físicas entre as persoas 
maiores, co fin de que o 
seu envellecemento sexa o 
máis activo e saudable 
posible, e mellorar as súas 
relacións interpersoais, 
especialmente nas áreas 
máis rurais.

03
DEPORTE BASE

Apoio decidido ás escolas 
deportivas e ao deporte 
base dos clubes locais 
promovendo vínculos 
entre centros educativos, 
escolas deportivas 
municipais e clubes para o 
impulso e/ou posta en 
marcha de actividades 
deportivas de 
modalidades atractivas e
de interese para todos os 
tramos de idade.

DEPORTE EN 
IGUALDADE

05
Elaborar unha Axenda 
Municipal de “Igualdade 
e Deporte” para 
promover medidas 
específicas, que sirvan 
para erradicar a fenda de 
xénero no acceso a 
actividade deportiva.



10 CLAVES
para promover un turismo sostible

07
INTERNACIONALI-
ZACIÓN

Aposta pola 
internacionalización 
mediante plans de 
comunicación e asistencia 
a feiras sectoriais 
relacionados cos nosos 
recursos.

02
DESESTACIONALIZACIÓN
Aposta pola 
desestacionalización, coa 
oferta de novos produtos e 
polo turismo
familiar e cultural, 
durante todo o ano

09
RECURSOS 
GASTRONÓMICOS E 
ARTESANÍA

Creación dunha marca 
local de posta en valor dos 
nosos produtos como 
elemento de identidade 
cultural.

04
ESTRATEXIAS 
COLABORATIVAS

Aposta firme polas 
estratexias colaborativas 
cos concellos pŕoximos

05
ROTEIROS
Fomentar o turismo de 
natureza para 
diversificar a nosa oferta 
e captar fondos europeos 
destinados a conservación 
e posta en valor do noso 
patrimonio natural.

10
SOSTIBILIDADE

Defenderemos políticas 
que favorezan un turismo 
sostible nos concellos sobre 
a base de ser espazos 
xeradores de 
oportunidades de 
emprendemento e riqueza.

08
CAMIÑO DE SANTIAGO

Coordinación local e 
comarcal entre os axentes 
que interveñen no 
Camiño para a promoción 
dunha ruta segura e 
atractiva.

PLANS ESTRATÉXICOS

01
Elaborar plans 
estratéxicos locais de 
turismo que identifiquen 
as potencialidades
locais e marquen as 
accións promocionais a 
seguir. Aposta 
permanente pola
planificación en todas as 
politicas turísticas.

03
CALIDADE

Apoio ao sector turístico 
na obtención dos 
diferentes distintivos de 
calidade a través da 
Deputación de 
Pontevedra e dos 
xeodestinos.
 

PROMOCIÓN DOS 
ACTIVOS 
TURÍSTICOS

06
Promoción dos nosos 
recursos cunha estratexia 
desestacionalizada 
apostando por visitas 
teatralizadas e as TIC 
como elementos de 
reclamo de visitantes e 
turistas.
Colaboración co sector 
turístico local na posta en 
marcha de campañas 
específicas de promoción 
do sector e do destino.



10 CLAVES
para promover a cultura municipal

07
CULTURA TEMPERÁ

Apoiar a inclusión das 
ensinanzas artísticas no 
tempo extraescolar desde 
o ámbito municipal.

02
REDES CULTURAIS
Potenciaremos as redes 
que poñan en valor a 
participación social nas 
disciplinas artísticas 
musicais, teatrais, 
plásticas ou doutra 
categoría ou linguaxes 
artísticas e apoiaremos 
aos colectivos que xurdan 
como referentes da 
extensión cultural.

06
PLAN PATRIMONIO 
HISTÓRICO

Desenvolver un Plan 
específico do Patrimonio 
Histórico, para a súa 
catalogación, medidas de 
coidado e protección, e a 
divulgación do mesmo, 
especialmente a nivel 
escolar.

04
REFORZO DE 
DOTACIÓNS

Reforzarase a rede de 
dotacións e/ou escolas 
municipais de música, 
danza e as distintas 
expresións artísticas.

08
PATRIMONIO 
INMATERIAL
Protección, preservación e 
posta en valor do 
patrimonio inmaterial 
identificado cos nosos 
concellos e promoción do 
mesmo entre a cidadanía 
local e foránea.

10
PROMOCIÓN DA LINGUA

A lingua será o eixo nas 
políticas culturais, 
promocionando a mesma 
entre a poboación máis 
nova. 

09
PLAN DINAMIZA 
CULTURA

Redacción dun plan de 
dinamización cultural, 
con establecemento de 
convenios de colaboración 
con asociacións e 
entidades culturais do 
Concello (bandas, grupos 
de baile, de música, 
teatro…) para ofrecer 
actividades en todas as 
parroquias

INDUSTRIA CULTURAL 
NO EIXO

01
Impulso do emprego 
cultural, industrias 
culturais e creación de 
novos públicos, como un 
eixo máis da nosa política 
municipal.

03
LIBROS EN ESPAZOS 
PÚBLICOS

Promoveremos 
iniciativas para achegar 
e promover os libros en 
espazos públicos como 
parques, nódulos de 
comunicación de 
transportes ou espazo 
públicos municipais, con 
especial atención ás 
contornas rurais menos 
poboadas e 
desenvolvendo un modelo 
de uso dixital do libro.

DEREITO CULTURAL

05
Implantaremos o bono 
cultural para os 
colectivos con menor 
poder adquisitivo, para 
que poidan acceder sen 
dificultade ás diferentes 
programacións culturais 
da localidade.



10 CLAVES
para promover un medio ambiente sustentable

05
XESTIÓN DE RESIDUOS

Fomento da estratexia 4R 
(Redución, Reutilización, 
Reciclaxe e Recompra). 
Analizar a unión entre 
municipios para xerar 
unha estructura de 
recollida que se vexa 
favorecida pola economía 
de escala.

06
CAMBIO CLIMÁTICO
Aposta intermunicipal por 
un Plan de mitigación do 
cambio climático 
adaptado á provincia, 
sobre todo ao sur e ao 
interior, como medida de 
loita contra os incendios e 
os grandes lumes.

02
AXUDA NA RECICLAXE

Posta en marcha dun 
sistema de recollida de 
plásticos agrícolas e de 
voluminosos por 
parroquias, facendo máis 
doado á veciñanza a 
reciclaxe deste tipo de 
residuos dos que o concello 
asumiría a súa adecuada 
eliminación.

04
AUDITORÍA 
ENERXÉTICA

Realización dunha 
auditoría enerxética coa 
instalación de caldeiras 
de biomasa, tecnoloxía 
LED e placas solares en 
todas as dependencias e 
servizos municipais.

08
ESPECIES INVASORAS
Plan especial para a 
retirada de especies 
invasoras, tanto vexetais 
como animais, como 
mecanismo para 
preservar a riqueza 
medioambiental 
autóctona. Plans especiais 
contra a Velutina.

10
HORTAS VECIÑAIS

Fomento de hortas 
veciñais e urbanas, onde 
se poida cultivar de forma 
colectiva ou individual 
sempre en modalidade 
ecolóxica, sen praguicidas 
nin fertilizantes químicos, 
facilitando así a 
incorporación de 
productos locais nos 
comercios.

09
PROTECCIÓN 
PATRIMONIO 
NATURAL

Aposta pola creación dun 
servicio de ámbito 
provincial para a 
protección especial do 
patrimonio natural da 
provincia e das áreas 
especialmente protexidas 
(Rede Natura, Parque 
Nacional e Parques 
Naturais), baixo os 
principios de colaboración 
entre administracións e 
transparencia.

OS RÍOS E AS RÍAS

01
Creación de áreas fluviais 
en puntos do rural, 
reforzando a idea de 
infraestruturas naturais, 
sen artificios.

07
CONSUMO 
RESPONSABLE

Posta en marcha de 
campañas de 
sensibilización sobre 
consumo responsable, 
reciclaxe e boas prácticas 
medioambientais, para 
todas as idades e 
levándoas tamén ao rural

MOBILIDADE 
ALTERNATIVA

03
Creación dunha rede de 
infraestruturas ciclistas 
de carácter interurbán e 
metropolitano que 
garantan a seguranza 
viaria dos ciclistas, con 
medidas de promoción,  
sensibilización e medidas 
complementarias para 
que a bicicleta, en 
solitario ou en 
combinación co 
transporte público 
colectivo, substitúa ao 
automóbil, fomentando a 
intermodalidade.



ODS
Cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 

07
MEDIO AMBIENTE

Rehabilitación de 
terras e solos 
degradados do termo 
municipal no periodo 
2022

02
AXENDA 2030

Adaptaremos as nosas 
políticas sociais e 
ambientais á Axenda 
2030.

04
XESTIÓN DA AUGA

Implementaremos o 
obxectivo de xestión 
sostible da auga e 
saneamento en todos 
os núcleos do concello 
para o 2025.

06
FAME CERO

Faremos un 
programa de FAME 
CERO para garantir 
o acceso de toda a 
poboación local, 
especialmente a máis 
vulnerable a unha 
alimentación 
saudable.08

BIODIVERSIDADE

Erradicaremos as 
plantas e especies 
invasoras de todas as 
áreas e vías 
municipais no 
periodo 2020

ADHESIÓN AOS ODS

01
Adherirémonos ao 
Plan de Aliñamento 
cos Obxectivos de 
Desenvolvemento 
Sostible da 
Deputación de 
Pontevedra.

03
ERRADICACIÓN DA 
POBREZA

A erradicación da 
pobreza será 
prioritaria na 
política social do 
concello.

BONIFICACIÓNS

05
Crearemos 
bonificacións no 
ICIO para empresas 
que incorporen 
procesos de redución 
das emisións de 
carbono.

O 25 de setembro de 2015, 193 países, entre eles España, comprometémonos cos 
17 Obxetivos de Desenvolvemento Sostenible (ODS) das Nacións Unidas e o seu 
cumprimento para o ano 2030. 
 
O PSdeG-PSOE é un partido comprometido coa sociedade: coas persoas e co 
entorno. Apostamos polo desenvolvemento sostible dos nosos concellos e pola 
igualdade social da veciñanza. Por iso:

e os




