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Vigo, Galiza, a 30 de maio de 2019. 

 
 

Sr. Ignacio López-Chaves Castro, 

Delegado Territorial da Xunta de Galiza en Vigo. 
 

 
Sr. Delegado:  
 

O pasado 26 de maio tiveron lugar unhas eleccións municipais, que para alén de 
configurar –a través do voto libre das viguesas e vigueses– a nova Corporación 

Municipal, enviaron unha mensaxe tan nítida como contundente. O feito de que 
122.014 veciñas e veciños desta cidade (8 de cada 10) apostaran por 
candidaturas diferentes ao Partido Popular (e tamén dos seus parceiros no 

tripartito reaccionario: Ciudadanos e Vox), expresa tamén unha censura sen 
precedentes contra a forza política que sostén o actual Goberno galego. Unha 
censura, que cristalizou nun desplome electoral sen precedentes do seu partido, 

para rexeitar de plano non só as políticas antisociais e antigalegas promovidas 
polo executivo que vosté representa, e para responder con contundencia o 

deliberado e continuado abandono ao que a Xunta do Partido Popular condena a 
principal cidade de Galiza.  
 

Cómpre unha rectificación tan urxente como profunda, que rache coa sistemática 
desatención das necesidades desta cidade na que estamos empadroadas 293.642 
persoas, pero na que viven e traballan varios millares máis. 293.642 galegos e 

galegas, lémbrolle. Emporiso, atender o mandato democrático expresado nas 
urnas viguesas o pasado 26 de maio, esixe que a Xunta de Galiza deixe de utilizar 

a permanente confrontación partidista co actual Goberno municipal, como 
coartada para non exercer as súas competencias e responsabilidades na principal 
urbe do noso País.  

 
Unha emenda que, no inmediato, ten que pasar por cuestión importantes e 

urxentes como: 
 

1. O desbloqueo da incorporación de Vigo na rede de transporte 

metropolitano, atinxindo un acordo co Concello de Vigo que resolva a 
diferencia tarifaria no tramo urbano, para garantir un mesmo prezo desde 
calquera procedencia.  

2. Desbloquear a posta en marcha da Área Metropolitana de Vigo, impulsando 
un calendario definido de traspaso de competencias e recursos ao novo 

ente por parte das restantes administracións.  
3. O compromiso efectivo para a construción dun Instituto de Educación 

Secundaria no barrio de Navia.  
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4. A elaboración, coa participación activa da comunidade educativa e co 
máximo consenso, dunha nova zonificación escolar que non privilexie os 

centros privados-concertados.  
5. Mellora das infraestruturas e equipamentos dos centros escolares públicos 

da cidade e o reforzo dos servizos complementarios. 
6. Aumento da oferta de titulacións de Formación Profesional nos centros da 

cidade. 

7. A recuperación do proxecto inicial para o Centro de Saúde de Bouzas, con 
como mínimo 6 consultas de atención primaria, servizo de pediatría e 
traballadora social, e a súa efectivización coa maior celeridade. 

8. Dotar de máis recursos o conxunto da atención primaria na cidade, e 
singularmente, reforzar con máis medios humanos o Punto de Atención 

Continuada. 
9. Atender o clamor social contra a privatización da xestión do Hospital Álvaro 

Cunqueiro, dotándoo de máis medios humanos e materiais, facendo 

gratuíto o seu aparcamento, mellorando de maneira substancial os servizos 
non hospitalarios (alimentación, etc.) e actuando nos accesos e contorna do 

hospital. 
10. Acordar co Concello de Vigo e cofinanciar a mellora da  Estación 

Potabilizadora do Casal. 

11. Estudar a implementación do tren de proximidade (cercanías) que conecte 
Vigo con Pontevedra e Tui, reforzar o transporte de Ría e cofinanciar a 
posta en marcha dunha liña de autobús directa co aeroporto de Peinador. 

12. Volver poñer en marcha o Comité de Rutas apostando polo 
desenvolvemento de Peinador nun sistema aeroportuario galego, 

coordinado e baseado na especialización das tres terminais galegas. 
13. Destituír o actual presidente da  Autoridade Portuaria, Enrique López 

Veiga, pola súa nefasta xestión e paralizar calquera novo proxecto de 

recheo na Ría de Vigo.  
14. Atender a situación de emerxencia laboral e produtiva, poñendo en 

marcha un Plan de Reindustrialización da Comarca de Vigo e un Centro de 

Reparacións Navais na Ría de Vigo.  
15. Un maior compromiso efectivo co desenvolvemento do Campus do Mar na 

ETEA.  
16. Atender demandas históricas da cidade en materia de infraestruturas: 

Túnel de Xulián Estevez, prolongar o túnel de Beiramar desde o Berbés até 

Bouzas ou o acondicionamento urbano do tramo da PO-330 en Pereiró. 
17. Contribuír á posta en marcha dun Parque de Vivendas Sociais en Vigo, 

para asegurar unha alternativa habitacional digna na cidade ás familias en 
risco de desafiuzamento, e facilitar o alugueiro social.  

18. Financiar un Plan de Rexenaración Integral da Ría de Vigo, incluíndo a 

colaboración na implementación da separación de augas pluviais na rede 
de saneamento da cidade.  

19. Posta en marcha dun Plan Integral de recuperación das zonas afectadas 

polos lumes e un maior apoio ás Comunidades de Montes. 
20. Aumento substancial da oferta de prazas públicas de escolas infantís, 

centros de día, residencias de maiores e pisos asistidos.  
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O enumerado son apenas 20 exemplos concretos das necesidades reiteradamente 

ignoradas polo Goberno galego, e que lle pido que transmita no meu nome ao seu 
Presidente, Alberto Núñez Feixóo.  

 
As e os 293.642 galegas e galegos que vivimos en Vigo, non merecemos menos.  
 

Un saúdo. 
 

Atte. 

 
 
 
 
 

Xabier P. Igrexas 
Concelleiro electo do BNG no Concello de Vigo 


