
No contexto de crise económica, 
o goberno local ten que implicarse 

a fondo na creación de emprego. O 
BNG impulsará o Centro de Formación 
Ocupacional Municipal cunha progra-
mación axustada á demanda do mer-
cado, e buscarase a homologación 
de novas especialidades en sectores 
onde haxa realmente demanda no 
mercado: novas tecnoloxías, novas 
profesións, oficios vinculados á reha-
bilitación...

Cómpre aprobar o Plan Xeral para ter 
máis solo industrial e así o faremos.  
O BNG comprométese ademais crear 
un viveiro de empresas mediante a 
oferta municipal de locais adecuados, 

de baixa renda, por un tempo determi-
nado, até que se consoliden as novas 
iniciativas das persoas emprende-
doras. Complementariamente, o go-
berno do BNG potenciará o papel da 
Axencia de Desenvolvemento Local 
para acadar a instalación en Betanzos 
de novas empresas. 

O comercio é un sector clave da 
economía local. O goberno do BNG 
dará un impulso decidido ao Centro 
Comercial Aberto como única alter-
nativa viábel para a supervivencia do 
pequeno comercio. En consecuencia, 
limitarase a implantación de grandes 
superficies comerciais debido ao seu 
impacto negativo sobre o pequeno 
comercio. Complementariamente, 
potenciaremos as feiras tradicionais 
como elementos dinamizadores da 
vida económica e trasladaremos unha 
parte das mesmas ás prazas do Cas-
co Histórico para contribuír á súa di-
namización económica. O goberno do 
BNG colaborará coas organizacións 
sectoriais na dinamización e promo-
ción comercial e hostaleira da cida-
de e aplicará plans coordinados de 
promoción do turismo e do comercio 
local, a fin de estimular a actividade 
comercial de Betanzos.

O turismo é tamén unha oportunidade 
de emprego. O goberno do BNG im-
pulsará a creación dunha rede de pe-
quenos estabelecementos hoteleiros 
de calidade, baixo unha marca que os 
distinga e identifique, no Casco Histó-
rico e o seu contorno. Para isto, tere-
mos en conta a creación de empresas 
con participación pública.
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A prioridade do goberno do BNG será a 
creación de emprego

www.bng-galiza.org
contacto@bngbetanzos.org

       O goberno do 
BNG implicarase 
na creación de 
emprego

Bloque
Betanzos

Henrique del Río candidato a alcaldía de Betanzos
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O BNG pon os compromisos, as ideas e as 
propostas, PP e PSOE os ataques persoais
A campaña do BNG está centrada 
nas ideas e nos compromisos. 
Henrique del Río xunto co seu 
equipo e a candidatura naciona-
lista, están a explicar día a día os 
compromisos do BNG para reac-
tivar economicamente Betanzos, 
xerar emprego, investir en benes-
tar e recuperar integralmente o 
Casco Histórico. En tempos de cri-
se hai que manter o investimento 
en políticas sociais e que o gober-
no local se implique na creación de 
emprego.

Fronte a esta campaña das 
ideas, PP e PSOE repiten 
a diario a campaña dos 
ataques persoais máis ou 
menos velados, as insi-
nuacións e as descualifica-
cións. Son dous proxectos 
esgotados e faltos de ideas 

e renovación que ven no 
ataque persoal a única 
arma electoral.

A xente demanda propos-
tas, solucións aos proble-
mas que Betanzos ten e 
proxectos ante os retos 
de futuro que ten a nosa 

cidade. De nada serve discutir sobre os 
motivos polos que non se aprobou o Plan 
Xeral baixo o mandato de María Faraldo, 
como fan PP e PSOE. O compromiso do 
BNG é redactalo e aprobalo canto antes 
para que Betanzos teña un crecemento 
ordenado e sustentábel. Fronte ás des-
cualificacións de outros, o BNG aposta 
polas propostas e as solucións.

O goberno do BNG comprometido co ensino público

Para o BNG o ensino é un dereito univer-
sal corrector de diferenzas sociais. Por 
iso, o goberno do BNG poñerá a dispo-
sición da Xunta os terreos precisos para 
a construción dos centros de ensino pú-
blicos que Betanzos precise, anticipán-
donos aos problemas de masificación 
e garantindo prazas abondo para todos 
os nenos e nenas. Nese sentido, tamén 
impulsaremos a creación de novas es-
colas infantís integradas na Rede Gale-
ga como servizo público de atención a 
nenos e nenas de idades comprendidas 
entre os 4 meses e os 3 anos. O goberno 
do BNG buscará a sinatura de convenios 
coa Xunta de Galiza para utilizar os equi-
pamentos dos centros públicos fóra do 
horario lectivo para cumprir un obxectivo 
social máis amplo: actividades culturais, 
deportivas, educativas, sociais, apro-
veitamento das bibliotecas escolares... 
Dada a concentración de equipamentos 
educativos, o noso goberno ordenará o 
tráfico rodado no contorno do Carregal 

de forma que haxa o maior grao 
de seguridade viaria posíbel a 
través de medidas reguladoras e 
mesmo disuasorias.

O goberno do BNG manterá 
unha colaboración fluída coa 
Xunta e as ANPAs na planifi-
cación, deseño e xestión dos 
servizos complementares, no-
meadamente o comedor e transporte 
escolar, reclamando neste último caso 
da administración galega a xeneraliza-
ción do transporte para o alumnado ou 
fórmulas alternativas que permitan optar 
aos diferentes ciclos de Formación Pro-
fesional sen discriminación polo lugar 
de residencia. Garantiremos en todos os 
centros unha oferta de actividades ex-
traescolares gratuítas, facilitando o uso 
das instalacións deportivas e culturais 
municipais. O goberno do BNG promo-
verá programas municipais de educa-
ción dirixidos á poboación escolar.

Conciliación da vida laboral e familiar
A conciliación da vida laboral e familiar 
é un dos grandes retos da sociedade 
actual. O noso goberno estabelecerá 
axudas á conciliación naquelas accións 
formativas para persoas adultas que 
realice o Concello de Betanzos para 
que non queden excluídas delas as per-
soas con cargas familiares (canguraxe, 
atención a domicilio...). No marco das 
medidas para a conciliación da vida la-
boral e familiar, o Concello cooperará 
coa Administración galega no servizo de 
almorzos na escola e na ampliación de 
horarios polas tardes.

        O compromiso 
do BNG é redactar 
o PXOM canto 
antes

Facilitaremos a conciliación da vida familiar e laboral



Servizos públicos e Benestar
Os servizos públicos deben achegarse 
por igual a todos os veciños e veciñas, 
con independencia de que residan na 
cidade ou na aldea. En tempos de cri-
se, máis que nunca, hai que investir 
nos servizos públicos apostando polo 
sector público fronte ás privatizacións. 
Poñer os recursos do Concello ao ser-

vizo dos veciños e veciñas. Facer un 
esforzo de investimento nas políticas 
de benestar para as maiorías sociais. 
Este é o compromiso do BNG.

Transporte público
Creación do Brigobús, un bus que 
unirá as parroquias co centro e que 
estará inserido no transporte metropo-
litano. Xestionaremos co Estado e coa 

Xunta de Galiza a 
creación do tren de 
cercanías.

Medio 
ambiente

Crearemos dúas 
grandes zonas ver-
des nas hortas da 
Cañota e o Frade, 
nos únicos tramos 
urbanos do Man-
deo e Mendo que 
non teñen cemen-
tadas as beiras. 

Sendeiro pola beira da ría até o Pedri-
do. Roteiros en piragua, bicicletas ou 
cabalos polo medio natural. Xestiona-
remos coa a Xunta e co Estado a rexe-
neración da ría de Betanzos.

Modernización da administración lo-
cal. Transparencia: web municipal que 
publique todas as normas e acordos 
municipais. Participación cidadá. Re-
forma e impulso de Radio Betanzos.

Casco Histórico
Centro de Interpretación na Torre de 
Lanzós. Centro sociocultural e Aula de 
Estudos na Casa Gótica. 

Mocidade e Cultura
Rehabilitación pública e aluguer de vi-
vendas para xente nova. Ampliación e 
modernización da biblioteca municipal 
Castelao. Skatepark cuberto. Progra-
mación de lecer formativo. Participa-
ción dos grupos dos locais de ensaio 
na programación cultural do Concello.
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O benestar, un obxectivo preferente do BNG

O BNG dirixirá a acción de goberno 
cara acadar unha extensión planifica-
da e coherente dos servizos sociais en 
colaboración coa Xunta. Estas políti-
cas de benestar deben de estar aber-
tas á participación e incluír medidas 
preventivas.

A nosa principal propos-
ta de benestar é abrir un 
centro de día público para 
maiores e dependentes no 
antigo ambulatorio, unha 
actuación cun investimen-
to modesto que xerará be-
nestar en Betanzos. O BNG 
aposta por achegar os ser-
vizos á cidadanía máis illa-
da creando programas di-
rixidos especificamente ao 
medio rural: posibilidades 
de emprego á veciñanza 
para traballar coas persoas 
dependentes, transporte, 
lavandaría, mantemento 

da horta… O goberno do BNG im-
pulsará, en colaboración con outras 
administracións,a axuda no fogar e 
as prestacións de apoio ás familias 
coidadoras, incluíndo programas de 
formación específicos.

O goberno do BNG desenvolverá un 
programa de envellecemento activo 
para as persoas maiores e potenciará 
actividades que faciliten as relacións 
interxeneracionais. Neste sentido, im-
pulsaranse actividades nos centros 
sociais e de ensino de recollida da his-
toria oral dos traballos, festas, oficios, 
feitos políticos ou cultura, a través das 
vivencias das persoas maiores.

A situación de crise ten agravado e 
provocado novas situacións de emer-
xencia social. O goberno do BNG 
promoverá a dotación dun centro de 
emerxencia social para aloxamento 
temporal das persoas sen recursos. 
Darase resposta aos problemas con-
cretos de marxinación e exclusión 
social, aplicando tanto proxectos de 
traballo social como prestacións eco-
nómicas propias de emerxencia, para 
persoas en situación de desvantaxe 
social.

O DesConcerto, un festival organizado por Galiza Nova

Máis ideas, máis compromisos para Betanzos



Como contactar co BNG de Betanzos:
Travesía da Torre, 2, 1º • 15300 Betanzos
Luns a xoves de 18 a 21:00 h.
Telefono: 981 776 466 / 981 776 467
contacto@bngbetanzos.org
www.bng-galiza.org/betanzos

Im
preso en papel reciclado

Como contactar co BNG Nacional:
Sede Nacional. Avenida Rodríguez de Viguri. 16 baixo. 
15703 Santiago de Compostela. 981 555 850 
www.bng-galiza.org 
nacional@bng-galiza.org

A carreira do BNG cara ás eleccións 
municipais do 22 de maio xa é im-
parábel nos 315 concellos do país. 
A formación nacionalista presenta 
candidaturas en todos os concellos 
galegos. Listaxes que, segundo sa-
lienta a secretaria de Organización e 
directora de campaña, Montse Pra-
do, “son a alternativa real en Galiza 
ás políticas de dereitas”.
Ademais, estas listaxes combinan a 
experiencia coa renovación nun 47% 
do total. Montse Prado tamén expli-
cou en rolda de prensa que no BNG 
“imos máis alá do que estabelecen as 
normas de paridade das listas, e por 
diante de PP e PSOE”, de tal xeito que 
un 25% das listas están encabezadas 
por mulleres. Son, pois 315 can-
didaturas democráticas e abertas, 
froito todas elas, segundo salientou 
a directora de campaña, 
“dun proceso enorme-
mente participativo, no 
que se recolleu a vonta-
de dos e das militantes 
do BNG”. Un proceso 
democrático, oposto á 
dedocracia e ás candi-
daturas de despacho, 
“que se estende tamén 
á elaboración dos pro-
gramas electorais, que 
son froito do contacto 
directo coa sociedade”. 
Canto ás perspectivas 

electorais, Montse Prado asegurou 
que “no BNG imos a por todas e 
estamos nun bo momento como de-
mostra o feito de que estamos a ter 
unha grande asistencia aos actos de 
presentación de candidaturas”. Nes-
te sentido, amosouse convencida de 
que “o BNG é a forza decisiva para 
parar o PP nos concellos e somos 
a forza que realmente ten políticas 
alternativas ás fracasadas receitas 
da dereita”. Frente a un PP e PSOE 
que defenden e exercen un mesmo 
ideario (políticas de recortes sociais 
e privatizadoras), hai alternativa e ten 
nome: o BNG. A única forza política 
que defende, tal e como lembrou 
Montse Prado “medidas que reforcen 
os servizos públicos e que poñan os 
concellos aos servizo da creación de 
emprego”. 

Rexeneración democrática 
do BNG fronte á vella política 

das outras forzas
En coherencia cos principios do 
nacionalismo galego, o BNG aposta 
pola rexeneración democrática e, 
a diferenza do resto de forzas po-
líticas, non leva nas súas candida-
turas nin a imputados nin a tráns-
fugas. Deste xeito, a secretaria de 
Organización do BNG criticou que 
“tanto PP como PSOE incumpran 
os seus propios pactos sobre trans-
fuguismo ou sobre a prohibición de 
visitas a obras en período electo-
ral”. Por iso, concluíu que “esa é 
a política que está en crise e que 
rexeitan os cidadáns e as cidadás, 
e o BNG representa a nova política 
da ética e do compromiso fronte á 
vella política das outras forzas”.

O BNG “vai a por todas” nos 315 
concellos do país
Case o 50% dos candidatos e candidatas son novos e un de cada catro é muller

Guillerme Vázquez, acompañado dos candidatos e candidatas, na Convención Municipal do BNG


