
Redondela: cidade xardín?*
Por un modelo sustentable no urbanismo e na ordenación do territorio
Após 25 anos de “vixencia” dunhas 
normas urbanísticas obsoletas (Nor-
mas Subsidiarias.1987) e do nefasto 
resultado no territorio municipal, o 
pasado 6 de maio o Concello de Re-
dondela aprobaba en pleno (co apoio 
de goberno e oposición) o inicio do 
proceso de elaboración do PXOM 
(Plan Xeral de Ordenación Munici-
pal). Este é un documento que ha es-
tablecer as directrices de urbanismo, 
planificación e ordenación do espa-
zo municipal para o próximo cuar-
to de século cando menos. Por iso, 
aínda que chegue tarde, mal e arras-
tro, saudamos esta decisión, a cal xa 
fora urxida ao concello por Anova 
o pasado ano. Neste novo proceso 
cómpre que o concello e a cidada-
nía en xeral fagamos unha reflexión 
conxunta ao redor do modelo de 
concello que queremos habitar. Por 
iso, apelamos a que o PXOM inte-
gre a participación cidadá, para que 
xunto coa administración públi-
ca, representantes políticos e ve-
ciñais sexamos quen de definir un 
modelo racional sustentable ta-
mén no ámbito da ordenación do 
territorio. É necesario mudar vellos 

paradigmas urbanos e pór de relevo 
a importancia de pensar a ordena-
ción e a planificación segundo unha 
idea global e integrada do espazo e 
das actividades humanas, en clave de 
sustentabilidade de todos os concep-
tos, non só no relativo a edificación 
e vivenda. Isto é, as directrices deben 
favorecer a recuperación do espazo 
público e da calidade de vida, a mo-
bilidade sustentable, a dotación de 
servizos públicos, promover a calida-

As directrices deben favorecer a recuperación do espazo 
público e da calidade de vida.

de paisaxística e a calidade ecolóxica 
no territorio, a inclusión de criterios 
de eficiencia enerxética, de conser-
vación de solo forestal e agrícola, de 
protección do litoral. Acreditamos 
no valor ecolóxico, paisaxísti-
co e cultural do noso territorio, e 
no seu potencial como vectores de  
desenvolvemento socioeconómico 
da poboación. Por iso, máis que nun-
ca, outro modelo urbanístico é po-
sible e imprescindible.
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*Concepto urbanístico creado por  Ebenezer Howard (1850-1928) que propuña unha planificación do territorio en clave de 
integración ambiental e social, que desenvolvese un modelo de cidade no que a xente e o sistema socieconómico sexan 
integrados de forma harmoniosa coa natureza. Castelao tamén falaría despois de Galiza como unha gran “cidade-xardín”.



O crime da AP9

Estes días vimo de ler na prensa e 
no BOE a apertura do concurso 
para a licitación das obras da 
ampliación de Rande. Nada máis 
e nada menos que 228 millóns de 
euros de orzamento para unha obra 
que non se axusta á realidade do 
tráfico na ría de Vigo, afecta 
directamente a miles de veciños 
e veciñas de Chapela e que se asenta 
nun modelo de mobilidade 
insostible.

Os datos non deixan dúbidas: 
o tráfico soportado na Ponte de 
Rande descende cada ano, os 
problemas de tráfico son puntuais 
e reducidos só a un mes e medio 
no verán, o prezo do combustible 
ascende de forma imparable na fin 
da era do petróleo (peak oil), 
a construción de grandes 

infraestruturas crea máis problemas 
de tráfico dos que solventa, os 
orzamentos de cemento son gasto, 
non investimento.

Imaxinemos por un instante que o 
orzamento da ampliación de 
Rande, 228 millón de euros se 
puidera investir noutro tipo de 
mobilidade. Unhas contas sinxelas 
que inclúen o aluguer de 6 
autobuses diarios os 365 días do 
ano facendo diferentes rutas na área 
metropolitana, resultaría nun 
servizo gratuíto de transporte 
colectivo durante aproximadamente 
250 anos. Todo cos 228 millóns de 
euros que se pretenden soterrar en 
formigón armado.

O goberno actual do PP, e o pasado 
do PSOE, teiman nunha mobilidade 

O goberno actual do PP, 
e o pasado do PSOE, 
teiman nunha 
mobilidade baseada 
no vehículo privado e 
nos gastos en formigón 
armado e piche. 

POR UNHA MOBILIDADE SOSTIBLE, 
NON Á AMPLIACIÓN DA PONTE DE RANDE

baseada no vehículo privado e nos 
gastos en formigón armado e piche. 
Demostran un interese cego nas 
grandes infraestruturas que lonxe de 
resolveren os retos de 
mobilidade, acrecentan os 
problemas cotiáns da cidadanía.

Ante a política paifoca de 
corta-cintas, cemento e placas de 
inauguracións, a cidadanía 
merece alternativas de mobilidade 
que melloren a calidade de vida 
daquelas persoas que precisan 
moverse e daquelas outras polas que 
pasan as estradas que permiten a 
comunicación entre concellos.



A privatización dos servizos de 
emerxencias
O transporte de urxencias: ambulancias, recortes en probas de 
diagnose ou número de profesionais médicos.

Ese podería ser o capítulo primeiro 
da privatización. Encetar en termos 
de incentivo o premio a todo aquel 
sanitario que cumpra os asientos na 
contabilidade dos gastos a favor de 
obxectivos prefixados.

Peche de camas, servizos que nunca 
se fixeron, paralización do traballo 
das quendas de tarde, 
autoculpabilizar ao enfermo dando 
consignas de autocoidado”, 
primando a “teleasistencia” 
telefónica para aliviar e librar os 
centros de Atención Primaria 
Ambulatoria, ou agora o “morrer 
na casa”.

As áreas de Xestión Clínica (AXC) 
agochan trás unha mellora 
asistencial un orzamento anual 
pechado aos profesionais “que 
voluntariamente” se engadan ao 
proxecto, a cambio de pluses e 
incentivos, profesionais e 
económicos.

Os xefes das AXC son elixidos en 
función de que criterios?. 
Vulnerando así dereitos para o resto 
dos sanitarios non “adscritos”.
A sanidade ten como obxectivo 

final a calidade asistencial e de vida 
dos pacientes. Entendendo o marco 
sanitario como unha empresa, a 
obriga única e final é a do reparto de 
beneficios entre socios. Parece isto o 
noso novo modelo de atención.

O hospital non é privatizado, a AXC 
é a encargada de contratar a un 
servizo privado para determinada 
tecnoloxía, prestación 
farmacolóxica, número de receitas 
iniciais en Atención Primaria ou 
cantidade de probas diagnósticas, 
baixo criterios de aforro.
Por sorte o TSXG (Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza) 
admitiu a trámite o Recurso 
Contencioso-Administrativo 
interposto polo Sindicato de 
Médicos de Galiza CESM e máis o 
Sindicato Médico OMEGA, contra 
o decreto onde se regulan as bases 
das áreas de xestión clínica do 
Sergas. Tamén o Valedor do Pobo 
hai unhas semanas.

Peche de camas, servizos 
que nunca se fixeron, 
paralización do traballo 
das quendas de tarde, 
autoculpabilizar ao 
enfermo dando consignas 
de “autocoidado, primando 
a “teleasistencia” telefónica 
para aliviar e librar os 
centros de Atención 
Primaria Ambulatoria, ou 
agora o “morrer na casa”.

As Áreas de Xestión 
Clínica (AXC) agochan trás 
unha mellora asistencial un 
orzamento anual pechado aos 
profesionais “que 
voluntariamente” se engaden 
ao proxecto, a cambio de 
pluses e incentivos, 
profesionais e económicos.



A reforma da Lei do aborto do Ministro Gallardón
Un atropelo para as mulleres

O Ministro de Xustiza Ruiz Gallar-
dón presentou un anteproxecto de 
lei para modificar a Lei Orgánica 
2/2010 sobre a interrupción volun-
taria do embarazo.
Este anteproxecto afecta fundamen-
talmente ó principio de igualdade e 
non discriminación das mulleres e 
acarrearía graves consecuencias para 
a súa saúde sexual e reprodutiva.
Durante os últimos meses moitas 
mulleres, tamén mulleres redonde-
lás, vimos expresando de diferentes 
xeitos a nosa preocupación pola per-
da dos nosos dereitos que suporía a 
aprobación do citado anteproxecto e 
pola atrocidade e retroceso que trae-
ría, perder a liberdade de decisión so-
bre os nosos propios corpos.
Deste xeito, durante os últimos me-
ses, foron moitas as voces e os feitos 
para manifestar esta protesta colecti-
va (creación de plataformas e grupos 
de traballo, xornadas informativas 
e de debate, convocatorias de con-
centracións e manifestacións, difu-
sión de manifestos nos medios de 
comunicación, escritos dirixidos ao 
Valedor do pobo e inclusive o rexis-
tro dos nosos corpos nas oficinas do 
Rexistro da propiedade).

Nós non estamos dispostas a permi-
tir ese retroceso. Á nosa loita cobra 
moita importancia na defensa das 
nosas liberdades e vivimos este ata-
que coma outra mostra de violencia 
de xénero. A Asemblea Xeral das 
Nacións Unidas sobre a Eliminación 
da Violencia contra as Mulleres defi-
ne tal agresión como:
“A violencia contra as mulleres su-
pón calquera acto de violencia basea-
do na pertenza ao sexo feminino que 
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poida producir daño ou sufrimento 
físico ou psicolóxico á muller, inclu-
so as ameazas de tales actos”.
A Lei Integral contra a Violencia de 
Xénero di que:
“Os agresores consideran que as mu-
lleres carecen dos dereitos mínimos 
de liberdade, respecto e capacidade 
de decisión”.
Sabemos que mediante a Lei Gallar-
dón pretenden despoxarnos deses 
dereitos fundamentais e devolvernos 
a un pasado amordazante e discrimi-
natorio.
Na defensa das nosas liberdades a 
Plataforma galega polo dereito ao 
aborto convocounos a participar na 
Romaría Lilá o pasado 15 de xuño 
cunha manifestación e diversos ac-
tos reinvindicativos que tiveron lugar 
en Vigo. As mulleres redondelás su-
mamonos a este berro colectivo for-
mando una marea violeta para facer 
recuar este atropelo retrógrado con-
tra as mulleres.
Polo dereito a un aborto libre, gratui-
to e na sanidade pública, seguiremos 
loitando e aportando o noso esforzó 
e a nosa firme vontade de facer valer 
os nosos dereitos.


