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CANDIDATURA

Continuaremos promovendo a transparencia e participación cidadá como piares básicos na nosa xestión de goberno.

Continuaremos fomentando o tecido asociativo dos veciños da nosa vila e continuaremos dotando de centros sociais as 
zonas rurais do concello.

Continuaremos coa política de contención de gasto, imprescindible para xerar aforro que nos permita facer fronte e 
reducir a débeda, ao mesmo tempo que se inviste responsablemente para dar resposta ás necesidades  tanto de 
infraestruturas como de servizos municipais.

Continuaremos percorrendo os diferentes lugares tanto rurais como do centro urbano para falar cos veciños e veciñas, 
coñecer as súas necesidades e tamén facelos partícipes e informándoos da xestión do goberno.

Continuaremos ofertando emprego público que garanta a igualdade de oportunidades para tódalas persoas.

Continuaremos dando apoio tanto económico como loxístico ao pequeno comercio e as súas asociacións no 
desenvolvemento e promoción das súas actividades.

Continuaremos apostando pola igualdade entre mulleres e homes, concienciando, sensibilizando, facendo campañas e 
apoiando movementos feministas. Seguiremos levando a cabo campañas periódicas para loitar contra o machismo e os 
micromachismos, campañas feministas que promovan a igualdade e en contra da violencia de xénero. Continuaremos 
celebrando a Festa Feminista e as Xornadas de Muller e Ciencia, así como obradoiros de igualdade nas escolas.

Continuaremos apostando pola conciliación da vida laboral e familiar, mellorando o servizo madruga e os campamentos 
de conciliación tódolos días non lectivos do ano.

Continuaremos asinando convenios con diferentes empresas e asociacións para a realización de actividades tanto 
educativas, como culturais,  de dinamización, etc. que sexan de interese para o noso pobo.

Continuaremos incluíndo as enerxías renovables nas dependencias municipais existentes  e nas de nova creación.

Continuaremos realizando campañas de sensibilización para mellorar a separación e a reciclaxe de todo tipo de residuos, 
de concienciación sobre o coidado e protección do medio ambiente, de sensibilización e fomento da castración de 
animais que evite a proliferación incontrolada de cans e gatos, en contra do abandono animal, a favor da correcta 
identificación mediante a implantación do microchip tal e como obriga a lei, etc.

Continuaremos cumprindo co Plan de Control de Vertidos en cumprimento da ordenanza municipal , procurando unha 
calidade óptima para a auga dos nosos ríos e do noso mar.

Continuaremos dotando de mobiliario a praia de cans.

Continuaremos empregando o método CES (captura, esterilización e solta) para o control das colonias felinas.

Continuaremos xestionando a adquisición de bens patrimoniais protexidos.

Continuaremos coa execución do proxecto e a recuperación do Castro da Croa de Posmarcos.

Continuaremos brindando apoio económico e loxístico á asociacións culturais e artistas locais  para a realización de 
actividades, coa fin de dinamizar e enriquecer a nosa vila (Feira Cultural, Olladas na rúa, Xornadas de Historia e Cultura da 
Pobra, Premio Literario Carlos Mosteiro, Encontros de baile e música tradicional, Entrebateas, etc.)

Continuaremos promovendo actividades que incentiven o uso do galego a través do servizo de Normalización Lingüística.

Continuaremos ofertando actividades deportivas variadas para todas as idades e facilitando o deporte de integración.

Continuaremos dotando de recursos económicos aos clubs deportivos locais, e apoiándoos loxística e economicamente 
na realización de probas e torneos. 

Continuaremos realizando o mantemento de tódalas instalacións municipais para conservalas nas mellores condicións.

Continuaremos potenciando os deportes e as actividades relacionadas co mar.

Continuaremos ofrecendo o servizo de piscina municipal e melloraremos as súas instalacións, deixándoas en condicións 
óptimas para comodidade dos usuarios.

Continuaremos potenciando o espazo colaborativo coworking e fomentando as relacións ente os traballadores e 
traballadoras que alí se atopan co resto das empresas do Concello.

Continuaremos realizando convenios con empresas do sector turístico co obxectivo de ter unha boa oferta de paquetes 
turísticos como a ruta Xacobea Traslatio, viaxes en veleiro, en catamarán, etc.

Continuaremos potenciando o turismo mariñeiro contando cos mariscadores da nosa vila para poñer en valor  e dar a 
coñecer o seu traballo e a calidade do froito da nosa ría.

Continuaremos dando axudas de emerxencia social para que as persoas con maiores dificultades económicas do concello 
poidan facer fronte a gastos como a electricidade, o alugueiro, a hipoteca ou mesmo a compra de produtos de primeira 
necesidade.

Continuaremos levando a cabo todos trámites e xestións necesarios para que o concello dispoña dos terreos no Polígono 
2, para poñelos a disposición da Consellería de Sanidade para construción dun novo centro de saúde.

Continuaremos fomentando o voluntariado, sobre todo entre a xente moza. 

Continuaremos realizando obras ata levar o saneamento e o abastecemento de auga potable a tódalas vivendas do noso 
concello.

Continuaremos acometendo actuacións para mellorar a accesibilidade en toda a vila.

Comprometémonos co aforro enerxético e a sostibilidade. Crearemos un servizo de asesoría enerxética para a veciñanza, 
que informe das mellores opción e das liñas de subvencións dispoñibles. Ademais crearemos unha liña de subvencións 
municipais para  actuacións de aforro enerxético nas vivendas. Redactaremos a Estratexia Municipal para a Transición á 
Sostibilidade.

Comprometémonos a incrementar a superficie de bosque autóctono do noso concello mediante repoboacións forestais.

Comprometémonos a facilitar a correcta xestión de tódolos residuos. Levaremos a cabo un proxecto de compostaxe 
caseira e comunitaria, dotando ás persoas da información necesaria para a realización de compos nas súas vivendas. 
Crearemos un ecoparque móbil que permita a recollida selectiva de residuos como (pilas e fluorescentes entre outros) na 
zona do rural, e para a súa recollina nos centros educativos instalaremos minipuntos limpos.

Comprometémonos a levar a cabo un proxecto de rexeneración ambiental na praia e duna da Corna que protexa o 
entorno e favoreza a cría da píllara.

Comprometémonos a elaborar un proxecto de recuperación integral do entorno e zona das piscinas naturais que ademais 
de medidas ambientais, de ordenación, información e turísticas, conteña un plan de seguridade e emerxencias.

Comprometémonos a crear a Aula da Natureza e potenciar dende ela os espazos naturais da Pobra como as Xunqueiras, 
a duna da Corna, etc.

Comprometémonos a crear un parque canino na contorna do paseo do Maño.

Comprometémonos a aprobar definitivamente e poñer en marcha unha ordenanza de benestar animal.

Comprometémonos a desenvolver o PEPRI (Plan Especial de Protección e Reforma Interior) para protexer o casco antigo 
do noso concello. Para axudar ao seu cumprimento tamén nos comprometemos á crear unha bolsa de axudas para a 
rehabilitación de vivendas co fin de mellorar a paisaxe urbana.

Comprometémonos a redactar e a aprobar e poñer en marcha unha ordenanza de accesibilidade que permita a libre 
mobilidade de todos e todas.

Comprometémonos á promover medios de transporte non contaminantes.

Comprometémonos a crear un parque de autocaravanas de xestión municipal.

Comprometémonos a solicitar á Demarcación de Costas a cesión das naves 
protexidas dos Areos, para logo levar a cabo todas as obras precisas para a súa 
correcta restauración. 

Comprometémonos a sinalizar tódolos topónimos do noso concello e 
levaremos a cabo un proxecto de investigación sobre microtoponimia. 

Comprometémonos a ampliar o edificio de usos náuticos do Castelo 
mellorando así as instalacións do Club de Remo.

Comprometémonos a crear un Bono Gardería de 60 euros para xornada 
completa e 30 para media xornada, mentres non se preste o servizo de gardería 
municipal.

Comprometémonos a crear o Bono Alugueiro por un importe de 100 euros ó 
mes para familias con nenos e nenas menores de 3 anos.

Comprometémonos a formar e informar para potenciar a creación de empresas 
innovadoras contando coa colaboración coas asociacións de empresarios e 
comerciantes.

Comprometémonos a crear unha bolsa para promover proxectos de 
desenvolvemento do sector primario da nosa vila (agroforestal, pesqueiro, 
marisqueiro, ...).

Comprometémonos a facer un estudo de viabilidade para orientar e fomentar a 
creación de novos negocios.

Comprometémonos a crear a tarxeta cidadá que contará con vantaxes e 
descontos en actividades promovidas polo Concello.

Comprometémonos a crear unha bolsa de baixos comerciais en alugueiro.

Comprometémonos a crear o CIM (Centro de Información á Muller) da Pobra.

Comprometémonos a editar e poñer en funcionamento o III Plan de Igualdade.

Comprometémonos a realizar campañas informativas sobre as enfermidades que máis afectan aos nosos veciños e 
veciñas, ademais de editar guías de boas prácticas para o fomento dunha vida saudable.

Comprometémonos a aumentar o Servizo de Axuda no Fogar Básico, o que depende directamente do concello, para dar 
cobertura temporal ás persoas que se atopen en lista de espera da Xunta de Galicia para a prestación deste servizo de 
maneira definitiva.

Comprometémonos a mellorar as instalacións  da Escola de Música e a incrementar o espazo á súa disposición.

Comprometémonos a levar a cabo as obras necesarias para poñer en funcionamento o centro social do Campiño.

Comprometémonos a dotar á parroquia de Santa Cruz dun centro social.

Comprometémonos a construír un parque infantil no Camiño Ancho e en Santa Cruz.

Comprometémonos a acondicionar o espazo que ocupaba a antiga Onza de Oro segundo as propostas da veciñanza.

Comprometémonos a mellorar a contorna dos muíños de Ponte Barbanza, mellorar o acceso ao río Barbanza e crear 
unha zona verde.

Comprometémonos a colocación de depósito de auga en Vilariño, parroquia de Posmarcos.

Comprometémonos a aumentar a rede municipal de hidrantes para chegar aos núcleos rurais.

Solicitaremos á Consellería de Medio Rural e farémolos trámites necesarios para a inclusión da Serra do Barbanza na 
Rede Natura. Asemade promoveremos un plan de recuperación ambiental en colaboración coas comunidades de  
montes.

Xestionaremos a declaración de Espazo Natural de Interese Local para a praia e as dunas da Corna e da Illa.

Promoveremos a construcción un complexo polideportivo novo, dotado de pavillón, pistas ao aire libre, pista de pádel, 
etc., que dea resposta as necesidades deportivas do noso concello.

Solicitaremos a ampliación da estrada de acceso ás piscinas, a DP-6702 , á Deputación da Coruña.

Promoveremos a creación dun carril bici por diferentes zonas do nosos concello.

Promoveremos a creación dun bulevar na estrada AC-305 ao seu paso polas rúas Díaz de Rábago, da Paz e Gasset.

Realizaremos os trámites necesarios para conseguir a plataforma única nas rúas da Ponte e de San Roque, co principal 
obxectivo de mellorar a accesibilidade e a seguridade do tránsito peonil.

Faremos as xestións necesarias para que no noso concello se poida obter o título de Graduado en ESO para adultos.

Crearemos espazos comúns de traballo e de convivencia para artistas coa finalidade de atraer a importantes figuras 
da cultura e da arte da nosa vila.

Procuraremos a creación dun espazo museístico sobre patrimonio histórico e cultural da nosa vila que poida albergar 
obxectos de grande valor arqueolóxico, histórico, cultural e patrimonial.

Crearemos un viveiro de empresas que poida albergar pequenas industrias provistas de equipamento e servizos 
básicos para poder desenvolver diferentes actividades que sexan sostibles e innovadoras para a nosa vila.

Poñeremos en funcionamento un banco de terras para xestionar o terreo e poñelo a disposición de quen teña interese 
en traballalo.
 
Ampliaremos o chan industrial con infraestruturas de enerxía limpa e renovable.

Abelardo Soler

Charo Varela

May Senise-Rosales Teresa Fariña
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NÓS POBRA Á FRONTE DO CONCELLO

A chegada da asemblea veciñal Nós Pobra ao concello supuxo un cambio total na maneira de  exercer o goberno. A 
participación cidadá foi o piar básico no que apoiamos as nosas políticas. Ao longo destes catro anos celebramos 
numerosas asembleas veciñais na zona rural do municipio, tamén encontros sectoriais e reunións con todo tipo de 
entidades. Escoitamos para logo tratar de facer realidade cada proposta. Nos vindeiros catro anos seguiremos 
avanzando para que cada persoa poda expresar a súa opinión e teña cada vez un maior poder de decisión.

Procuramos tamén un exercizo de transparencia na xestión, presentado os orzamentos municipais en actos públicos e 
ofrecendo a posibilidade de coñecer en que se invisten os nosos recursos. Unha xestión eficaz que nos permitiu reducir 
a débeda en máis dun millón de euros e contar sempre coa liquidez suficiente para efectuar os pagos dentro do prazo 
legal. 

O benestar das persoas e as súas necesidades básicas son o obxectivo principal das nosas políticas. A aprobación da 
ordenanza de emerxencia social é un claro exemplo disto. Pero tamén a ampliación dos servizos de conciliación, as 
actuacións en accesbilidade, a mellora das prestacións ofrecidas polo CAD, a ampliación dos servizos de atención á 
muller, etc.

A falta de mantemento na maioría das dependencias municipais fixo que tiveramos que dedicarlle gran parte do noso 
investimento ao acondicionamento de moitas instalacións. Pero tamén unha parte importante dos orzamentos 
aprobados tiveron como destino novas infraestruturas, algunhas pendentes de executar, como o módulo cuberto de 
atletismo ou o saneamento de San Isidro, e outras que xa son unha realidade como o Coworking ou a aula de estudo.
Melloramos o funcionamento da maioría dos servizos municipais adaptándoos ás necesidades reais das veciñas e dos 
veciños, cos cambios que foron necesarios: ampliando horarios, aumentando as dotacións e equipamentos ou 
mediante a contratación de persoal.

Dende o goberno de Nós Pobra seguiremos traballando a favor do interese público exclusivamente, con honradez e 
respecto polo que é de todas e todos. 

Continuaremos promovendo a transparencia e participación cidadá como piares básicos na nosa xestión de goberno.

Continuaremos fomentando o tecido asociativo dos veciños da nosa vila e continuaremos dotando de centros sociais as 
zonas rurais do concello.

Continuaremos coa política de contención de gasto, imprescindible para xerar aforro que nos permita facer fronte e 
reducir a débeda, ao mesmo tempo que se inviste responsablemente para dar resposta ás necesidades  tanto de 
infraestruturas como de servizos municipais.

Continuaremos percorrendo os diferentes lugares tanto rurais como do centro urbano para falar cos veciños e veciñas, 
coñecer as súas necesidades e tamén facelos partícipes e informándoos da xestión do goberno.

Continuaremos ofertando emprego público que garanta a igualdade de oportunidades para tódalas persoas.

Continuaremos dando apoio tanto económico como loxístico ao pequeno comercio e as súas asociacións no 
desenvolvemento e promoción das súas actividades.

Continuaremos apostando pola igualdade entre mulleres e homes, concienciando, sensibilizando, facendo campañas e 
apoiando movementos feministas. Seguiremos levando a cabo campañas periódicas para loitar contra o machismo e os 
micromachismos, campañas feministas que promovan a igualdade e en contra da violencia de xénero. Continuaremos 
celebrando a Festa Feminista e as Xornadas de Muller e Ciencia, así como obradoiros de igualdade nas escolas.

Continuaremos apostando pola conciliación da vida laboral e familiar, mellorando o servizo madruga e os campamentos 
de conciliación tódolos días non lectivos do ano.

Continuaremos asinando convenios con diferentes empresas e asociacións para a realización de actividades tanto 
educativas, como culturais,  de dinamización, etc. que sexan de interese para o noso pobo.

Continuaremos incluíndo as enerxías renovables nas dependencias municipais existentes  e nas de nova creación.

Continuaremos realizando campañas de sensibilización para mellorar a separación e a reciclaxe de todo tipo de residuos, 
de concienciación sobre o coidado e protección do medio ambiente, de sensibilización e fomento da castración de 
animais que evite a proliferación incontrolada de cans e gatos, en contra do abandono animal, a favor da correcta 
identificación mediante a implantación do microchip tal e como obriga a lei, etc.

Continuaremos cumprindo co Plan de Control de Vertidos en cumprimento da ordenanza municipal , procurando unha 
calidade óptima para a auga dos nosos ríos e do noso mar.

Continuaremos dotando de mobiliario a praia de cans.

Continuaremos empregando o método CES (captura, esterilización e solta) para o control das colonias felinas.

Continuaremos xestionando a adquisición de bens patrimoniais protexidos.

Continuaremos coa execución do proxecto e a recuperación do Castro da Croa de Posmarcos.

Continuaremos brindando apoio económico e loxístico á asociacións culturais e artistas locais  para a realización de 
actividades, coa fin de dinamizar e enriquecer a nosa vila (Feira Cultural, Olladas na rúa, Xornadas de Historia e Cultura da 
Pobra, Premio Literario Carlos Mosteiro, Encontros de baile e música tradicional, Entrebateas, etc.)

Continuaremos promovendo actividades que incentiven o uso do galego a través do servizo de Normalización Lingüística.

Continuaremos ofertando actividades deportivas variadas para todas as idades e facilitando o deporte de integración.

Continuaremos dotando de recursos económicos aos clubs deportivos locais, e apoiándoos loxística e economicamente 
na realización de probas e torneos. 

Continuaremos realizando o mantemento de tódalas instalacións municipais para conservalas nas mellores condicións.

Continuaremos potenciando os deportes e as actividades relacionadas co mar.

Continuaremos ofrecendo o servizo de piscina municipal e melloraremos as súas instalacións, deixándoas en condicións 
óptimas para comodidade dos usuarios.

Continuaremos potenciando o espazo colaborativo coworking e fomentando as relacións ente os traballadores e 
traballadoras que alí se atopan co resto das empresas do Concello.

Continuaremos realizando convenios con empresas do sector turístico co obxectivo de ter unha boa oferta de paquetes 
turísticos como a ruta Xacobea Traslatio, viaxes en veleiro, en catamarán, etc.

Continuaremos potenciando o turismo mariñeiro contando cos mariscadores da nosa vila para poñer en valor  e dar a 
coñecer o seu traballo e a calidade do froito da nosa ría.

Continuaremos dando axudas de emerxencia social para que as persoas con maiores dificultades económicas do concello 
poidan facer fronte a gastos como a electricidade, o alugueiro, a hipoteca ou mesmo a compra de produtos de primeira 
necesidade.

Continuaremos levando a cabo todos trámites e xestións necesarios para que o concello dispoña dos terreos no Polígono 
2, para poñelos a disposición da Consellería de Sanidade para construción dun novo centro de saúde.

Continuaremos fomentando o voluntariado, sobre todo entre a xente moza. 

Continuaremos realizando obras ata levar o saneamento e o abastecemento de auga potable a tódalas vivendas do noso 
concello.

Continuaremos acometendo actuacións para mellorar a accesibilidade en toda a vila.

Comprometémonos co aforro enerxético e a sostibilidade. Crearemos un servizo de asesoría enerxética para a veciñanza, 
que informe das mellores opción e das liñas de subvencións dispoñibles. Ademais crearemos unha liña de subvencións 
municipais para  actuacións de aforro enerxético nas vivendas. Redactaremos a Estratexia Municipal para a Transición á 
Sostibilidade.

Comprometémonos a incrementar a superficie de bosque autóctono do noso concello mediante repoboacións forestais.

Comprometémonos a facilitar a correcta xestión de tódolos residuos. Levaremos a cabo un proxecto de compostaxe 
caseira e comunitaria, dotando ás persoas da información necesaria para a realización de compos nas súas vivendas. 
Crearemos un ecoparque móbil que permita a recollida selectiva de residuos como (pilas e fluorescentes entre outros) na 
zona do rural, e para a súa recollina nos centros educativos instalaremos minipuntos limpos.

Comprometémonos a levar a cabo un proxecto de rexeneración ambiental na praia e duna da Corna que protexa o 
entorno e favoreza a cría da píllara.

Comprometémonos a elaborar un proxecto de recuperación integral do entorno e zona das piscinas naturais que ademais 
de medidas ambientais, de ordenación, información e turísticas, conteña un plan de seguridade e emerxencias.

Comprometémonos a crear a Aula da Natureza e potenciar dende ela os espazos naturais da Pobra como as Xunqueiras, 
a duna da Corna, etc.

Comprometémonos a crear un parque canino na contorna do paseo do Maño.

Comprometémonos a aprobar definitivamente e poñer en marcha unha ordenanza de benestar animal.

Comprometémonos a desenvolver o PEPRI (Plan Especial de Protección e Reforma Interior) para protexer o casco antigo 
do noso concello. Para axudar ao seu cumprimento tamén nos comprometemos á crear unha bolsa de axudas para a 
rehabilitación de vivendas co fin de mellorar a paisaxe urbana.

Comprometémonos a redactar e a aprobar e poñer en marcha unha ordenanza de accesibilidade que permita a libre 
mobilidade de todos e todas.

Comprometémonos á promover medios de transporte non contaminantes.

Comprometémonos a crear un parque de autocaravanas de xestión municipal.

Comprometémonos a solicitar á Demarcación de Costas a cesión das naves 
protexidas dos Areos, para logo levar a cabo todas as obras precisas para a súa 
correcta restauración. 

Comprometémonos a sinalizar tódolos topónimos do noso concello e 
levaremos a cabo un proxecto de investigación sobre microtoponimia. 

Comprometémonos a ampliar o edificio de usos náuticos do Castelo 
mellorando así as instalacións do Club de Remo.

Comprometémonos a crear un Bono Gardería de 60 euros para xornada 
completa e 30 para media xornada, mentres non se preste o servizo de gardería 
municipal.

Comprometémonos a crear o Bono Alugueiro por un importe de 100 euros ó 
mes para familias con nenos e nenas menores de 3 anos.

Comprometémonos a formar e informar para potenciar a creación de empresas 
innovadoras contando coa colaboración coas asociacións de empresarios e 
comerciantes.

Comprometémonos a crear unha bolsa para promover proxectos de 
desenvolvemento do sector primario da nosa vila (agroforestal, pesqueiro, 
marisqueiro, ...).

Comprometémonos a facer un estudo de viabilidade para orientar e fomentar a 
creación de novos negocios.

Comprometémonos a crear a tarxeta cidadá que contará con vantaxes e 
descontos en actividades promovidas polo Concello.

Comprometémonos a crear unha bolsa de baixos comerciais en alugueiro.

Comprometémonos a crear o CIM (Centro de Información á Muller) da Pobra.

Comprometémonos a editar e poñer en funcionamento o III Plan de Igualdade.

Comprometémonos a realizar campañas informativas sobre as enfermidades que máis afectan aos nosos veciños e 
veciñas, ademais de editar guías de boas prácticas para o fomento dunha vida saudable.

Comprometémonos a aumentar o Servizo de Axuda no Fogar Básico, o que depende directamente do concello, para dar 
cobertura temporal ás persoas que se atopen en lista de espera da Xunta de Galicia para a prestación deste servizo de 
maneira definitiva.

Comprometémonos a mellorar as instalacións  da Escola de Música e a incrementar o espazo á súa disposición.

Comprometémonos a levar a cabo as obras necesarias para poñer en funcionamento o centro social do Campiño.

Comprometémonos a dotar á parroquia de Santa Cruz dun centro social.

Comprometémonos a construír un parque infantil no Camiño Ancho e en Santa Cruz.

Comprometémonos a acondicionar o espazo que ocupaba a antiga Onza de Oro segundo as propostas da veciñanza.

Comprometémonos a mellorar a contorna dos muíños de Ponte Barbanza, mellorar o acceso ao río Barbanza e crear 
unha zona verde.

Comprometémonos a colocación de depósito de auga en Vilariño, parroquia de Posmarcos.

Comprometémonos a aumentar a rede municipal de hidrantes para chegar aos núcleos rurais.

Solicitaremos á Consellería de Medio Rural e farémolos trámites necesarios para a inclusión da Serra do Barbanza na 
Rede Natura. Asemade promoveremos un plan de recuperación ambiental en colaboración coas comunidades de  
montes.

Xestionaremos a declaración de Espazo Natural de Interese Local para a praia e as dunas da Corna e da Illa.

Promoveremos a construcción un complexo polideportivo novo, dotado de pavillón, pistas ao aire libre, pista de pádel, 
etc., que dea resposta as necesidades deportivas do noso concello.

Solicitaremos a ampliación da estrada de acceso ás piscinas, a DP-6702 , á Deputación da Coruña.

Promoveremos a creación dun carril bici por diferentes zonas do nosos concello.

Promoveremos a creación dun bulevar na estrada AC-305 ao seu paso polas rúas Díaz de Rábago, da Paz e Gasset.

Realizaremos os trámites necesarios para conseguir a plataforma única nas rúas da Ponte e de San Roque, co principal 
obxectivo de mellorar a accesibilidade e a seguridade do tránsito peonil.

Faremos as xestións necesarias para que no noso concello se poida obter o título de Graduado en ESO para adultos.

Crearemos espazos comúns de traballo e de convivencia para artistas coa finalidade de atraer a importantes figuras 
da cultura e da arte da nosa vila.

Procuraremos a creación dun espazo museístico sobre patrimonio histórico e cultural da nosa vila que poida albergar 
obxectos de grande valor arqueolóxico, histórico, cultural e patrimonial.

Crearemos un viveiro de empresas que poida albergar pequenas industrias provistas de equipamento e servizos 
básicos para poder desenvolver diferentes actividades que sexan sostibles e innovadoras para a nosa vila.

Poñeremos en funcionamento un banco de terras para xestionar o terreo e poñelo a disposición de quen teña interese 
en traballalo.
 
Ampliaremos o chan industrial con infraestruturas de enerxía limpa e renovable.



Continuaremos promovendo a transparencia e participación cidadá como piares básicos na nosa xestión de goberno.

Continuaremos fomentando o tecido asociativo dos veciños da nosa vila e continuaremos dotando de centros sociais as 
zonas rurais do concello.

Continuaremos coa política de contención de gasto, imprescindible para xerar aforro que nos permita facer fronte e 
reducir a débeda, ao mesmo tempo que se inviste responsablemente para dar resposta ás necesidades  tanto de 
infraestruturas como de servizos municipais.

Continuaremos percorrendo os diferentes lugares tanto rurais como do centro urbano para falar cos veciños e veciñas, 
coñecer as súas necesidades e tamén facelos partícipes e informándoos da xestión do goberno.

Continuaremos ofertando emprego público que garanta a igualdade de oportunidades para tódalas persoas.

Continuaremos dando apoio tanto económico como loxístico ao pequeno comercio e as súas asociacións no 
desenvolvemento e promoción das súas actividades.

Continuaremos apostando pola igualdade entre mulleres e homes, concienciando, sensibilizando, facendo campañas e 
apoiando movementos feministas. Seguiremos levando a cabo campañas periódicas para loitar contra o machismo e os 
micromachismos, campañas feministas que promovan a igualdade e en contra da violencia de xénero. Continuaremos 
celebrando a Festa Feminista e as Xornadas de Muller e Ciencia, así como obradoiros de igualdade nas escolas.

Continuaremos apostando pola conciliación da vida laboral e familiar, mellorando o servizo madruga e os campamentos 
de conciliación tódolos días non lectivos do ano.

Continuaremos asinando convenios con diferentes empresas e asociacións para a realización de actividades tanto 
educativas, como culturais,  de dinamización, etc. que sexan de interese para o noso pobo.

Continuaremos incluíndo as enerxías renovables nas dependencias municipais existentes  e nas de nova creación.

Continuaremos realizando campañas de sensibilización para mellorar a separación e a reciclaxe de todo tipo de residuos, 
de concienciación sobre o coidado e protección do medio ambiente, de sensibilización e fomento da castración de 
animais que evite a proliferación incontrolada de cans e gatos, en contra do abandono animal, a favor da correcta 
identificación mediante a implantación do microchip tal e como obriga a lei, etc.

Continuaremos cumprindo co Plan de Control de Vertidos en cumprimento da ordenanza municipal , procurando unha 
calidade óptima para a auga dos nosos ríos e do noso mar.

Continuaremos dotando de mobiliario a praia de cans.

Continuaremos empregando o método CES (captura, esterilización e solta) para o control das colonias felinas.

Continuaremos xestionando a adquisición de bens patrimoniais protexidos.

Continuaremos coa execución do proxecto e a recuperación do Castro da Croa de Posmarcos.

Continuaremos brindando apoio económico e loxístico á asociacións culturais e artistas locais  para a realización de 
actividades, coa fin de dinamizar e enriquecer a nosa vila (Feira Cultural, Olladas na rúa, Xornadas de Historia e Cultura da 
Pobra, Premio Literario Carlos Mosteiro, Encontros de baile e música tradicional, Entrebateas, etc.)

Continuaremos promovendo actividades que incentiven o uso do galego a través do servizo de Normalización Lingüística.

Continuaremos ofertando actividades deportivas variadas para todas as idades e facilitando o deporte de integración.

Continuaremos dotando de recursos económicos aos clubs deportivos locais, e apoiándoos loxística e economicamente 
na realización de probas e torneos. 

Continuaremos realizando o mantemento de tódalas instalacións municipais para conservalas nas mellores condicións.

Continuaremos potenciando os deportes e as actividades relacionadas co mar.

Continuaremos ofrecendo o servizo de piscina municipal e melloraremos as súas instalacións, deixándoas en condicións 
óptimas para comodidade dos usuarios.

Continuaremos potenciando o espazo colaborativo coworking e fomentando as relacións ente os traballadores e 
traballadoras que alí se atopan co resto das empresas do Concello.

Continuaremos realizando convenios con empresas do sector turístico co obxectivo de ter unha boa oferta de paquetes 
turísticos como a ruta Xacobea Traslatio, viaxes en veleiro, en catamarán, etc.

Continuaremos potenciando o turismo mariñeiro contando cos mariscadores da nosa vila para poñer en valor  e dar a 
coñecer o seu traballo e a calidade do froito da nosa ría.

Continuaremos dando axudas de emerxencia social para que as persoas con maiores dificultades económicas do concello 
poidan facer fronte a gastos como a electricidade, o alugueiro, a hipoteca ou mesmo a compra de produtos de primeira 
necesidade.

Continuaremos levando a cabo todos trámites e xestións necesarios para que o concello dispoña dos terreos no Polígono 
2, para poñelos a disposición da Consellería de Sanidade para construción dun novo centro de saúde.

Continuaremos fomentando o voluntariado, sobre todo entre a xente moza. 

Continuaremos realizando obras ata levar o saneamento e o abastecemento de auga potable a tódalas vivendas do noso 
concello.

Continuaremos acometendo actuacións para mellorar a accesibilidade en toda a vila.

Comprometémonos co aforro enerxético e a sostibilidade. Crearemos un servizo de asesoría enerxética para a veciñanza, 
que informe das mellores opción e das liñas de subvencións dispoñibles. Ademais crearemos unha liña de subvencións 
municipais para  actuacións de aforro enerxético nas vivendas. Redactaremos a Estratexia Municipal para a Transición á 
Sostibilidade.

Comprometémonos a incrementar a superficie de bosque autóctono do noso concello mediante repoboacións forestais.

Comprometémonos a facilitar a correcta xestión de tódolos residuos. Levaremos a cabo un proxecto de compostaxe 
caseira e comunitaria, dotando ás persoas da información necesaria para a realización de compos nas súas vivendas. 
Crearemos un ecoparque móbil que permita a recollida selectiva de residuos como (pilas e fluorescentes entre outros) na 
zona do rural, e para a súa recollina nos centros educativos instalaremos minipuntos limpos.

Comprometémonos a levar a cabo un proxecto de rexeneración ambiental na praia e duna da Corna que protexa o 
entorno e favoreza a cría da píllara.

Comprometémonos a elaborar un proxecto de recuperación integral do entorno e zona das piscinas naturais que ademais 
de medidas ambientais, de ordenación, información e turísticas, conteña un plan de seguridade e emerxencias.

Comprometémonos a crear a Aula da Natureza e potenciar dende ela os espazos naturais da Pobra como as Xunqueiras, 
a duna da Corna, etc.

Comprometémonos a crear un parque canino na contorna do paseo do Maño.

Comprometémonos a aprobar definitivamente e poñer en marcha unha ordenanza de benestar animal.

Comprometémonos a desenvolver o PEPRI (Plan Especial de Protección e Reforma Interior) para protexer o casco antigo 
do noso concello. Para axudar ao seu cumprimento tamén nos comprometemos á crear unha bolsa de axudas para a 
rehabilitación de vivendas co fin de mellorar a paisaxe urbana.

Comprometémonos a redactar e a aprobar e poñer en marcha unha ordenanza de accesibilidade que permita a libre 
mobilidade de todos e todas.

Comprometémonos á promover medios de transporte non contaminantes.

Comprometémonos a crear un parque de autocaravanas de xestión municipal.

Comprometémonos a solicitar á Demarcación de Costas a cesión das naves 
protexidas dos Areos, para logo levar a cabo todas as obras precisas para a súa 
correcta restauración. 

Comprometémonos a sinalizar tódolos topónimos do noso concello e 
levaremos a cabo un proxecto de investigación sobre microtoponimia. 

Comprometémonos a ampliar o edificio de usos náuticos do Castelo 
mellorando así as instalacións do Club de Remo.

Comprometémonos a crear un Bono Gardería de 60 euros para xornada 
completa e 30 para media xornada, mentres non se preste o servizo de gardería 
municipal.

Comprometémonos a crear o Bono Alugueiro por un importe de 100 euros ó 
mes para familias con nenos e nenas menores de 3 anos.

Comprometémonos a formar e informar para potenciar a creación de empresas 
innovadoras contando coa colaboración coas asociacións de empresarios e 
comerciantes.

Comprometémonos a crear unha bolsa para promover proxectos de 
desenvolvemento do sector primario da nosa vila (agroforestal, pesqueiro, 
marisqueiro, ...).

Comprometémonos a facer un estudo de viabilidade para orientar e fomentar a 
creación de novos negocios.

Comprometémonos a crear a tarxeta cidadá que contará con vantaxes e 
descontos en actividades promovidas polo Concello.

Comprometémonos a crear unha bolsa de baixos comerciais en alugueiro.

Comprometémonos a crear o CIM (Centro de Información á Muller) da Pobra.

Comprometémonos a editar e poñer en funcionamento o III Plan de Igualdade.

A elaboración do noso programa electoral está baseada tanto nas propostas que nos achegaron os veciños e as 
veciñas como na experiencia de goberno destes catro anos.

A estructura do programa electoral ten tres partes ben diferenciadas:

CONTINUIDADE: Aquelas accións de goberno que levamos a cabo nestes catro anos ás cales imos darlle 
continuidade no vindeiro mandato.

COMPROMISOS: Novas iniciativas e propostas, que poden ser obras á realizar, ordenanzas para a probar ou 
servizos para poñer en marcha, e  que se farán realidade ao longo dos vindeiros catro anos. 

PROXECTOS: Son novos proxectos que non dependerán unicamente da vontade do noso goberno de 
realizalos, senón que será preciso xestionalos con outras administracións ou con persoas ou entidades privadas. 

Comprometémonos a realizar campañas informativas sobre as enfermidades que máis afectan aos nosos veciños e 
veciñas, ademais de editar guías de boas prácticas para o fomento dunha vida saudable.

Comprometémonos a aumentar o Servizo de Axuda no Fogar Básico, o que depende directamente do concello, para dar 
cobertura temporal ás persoas que se atopen en lista de espera da Xunta de Galicia para a prestación deste servizo de 
maneira definitiva.

Comprometémonos a mellorar as instalacións  da Escola de Música e a incrementar o espazo á súa disposición.

Comprometémonos a levar a cabo as obras necesarias para poñer en funcionamento o centro social do Campiño.

Comprometémonos a dotar á parroquia de Santa Cruz dun centro social.

Comprometémonos a construír un parque infantil no Camiño Ancho e en Santa Cruz.

Comprometémonos a acondicionar o espazo que ocupaba a antiga Onza de Oro segundo as propostas da veciñanza.

Comprometémonos a mellorar a contorna dos muíños de Ponte Barbanza, mellorar o acceso ao río Barbanza e crear 
unha zona verde.

Comprometémonos a colocación de depósito de auga en Vilariño, parroquia de Posmarcos.

Comprometémonos a aumentar a rede municipal de hidrantes para chegar aos núcleos rurais.

Solicitaremos á Consellería de Medio Rural e farémolos trámites necesarios para a inclusión da Serra do Barbanza na 
Rede Natura. Asemade promoveremos un plan de recuperación ambiental en colaboración coas comunidades de  
montes.

Xestionaremos a declaración de Espazo Natural de Interese Local para a praia e as dunas da Corna e da Illa.

Promoveremos a construcción un complexo polideportivo novo, dotado de pavillón, pistas ao aire libre, pista de pádel, 
etc., que dea resposta as necesidades deportivas do noso concello.

Solicitaremos a ampliación da estrada de acceso ás piscinas, a DP-6702 , á Deputación da Coruña.

Promoveremos a creación dun carril bici por diferentes zonas do nosos concello.

Promoveremos a creación dun bulevar na estrada AC-305 ao seu paso polas rúas Díaz de Rábago, da Paz e Gasset.

Realizaremos os trámites necesarios para conseguir a plataforma única nas rúas da Ponte e de San Roque, co principal 
obxectivo de mellorar a accesibilidade e a seguridade do tránsito peonil.

Faremos as xestións necesarias para que no noso concello se poida obter o título de Graduado en ESO para adultos.

Crearemos espazos comúns de traballo e de convivencia para artistas coa finalidade de atraer a importantes figuras 
da cultura e da arte da nosa vila.

Procuraremos a creación dun espazo museístico sobre patrimonio histórico e cultural da nosa vila que poida albergar 
obxectos de grande valor arqueolóxico, histórico, cultural e patrimonial.

Crearemos un viveiro de empresas que poida albergar pequenas industrias provistas de equipamento e servizos 
básicos para poder desenvolver diferentes actividades que sexan sostibles e innovadoras para a nosa vila.

Poñeremos en funcionamento un banco de terras para xestionar o terreo e poñelo a disposición de quen teña interese 
en traballalo.
 
Ampliaremos o chan industrial con infraestruturas de enerxía limpa e renovable.
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Continuaremos promovendo a transparencia e participación cidadá como piares básicos na nosa xestión de goberno.

Continuaremos fomentando o tecido asociativo dos veciños da nosa vila e continuaremos dotando de centros sociais as 
zonas rurais do concello.

Continuaremos coa política de contención de gasto, imprescindible para xerar aforro que nos permita facer fronte e 
reducir a débeda, ao mesmo tempo que se inviste responsablemente para dar resposta ás necesidades  tanto de 
infraestruturas como de servizos municipais.

Continuaremos percorrendo os diferentes lugares tanto rurais como do centro urbano para falar cos veciños e veciñas, 
coñecer as súas necesidades e tamén facelos partícipes e informándoos da xestión do goberno.

Continuaremos ofertando emprego público que garanta a igualdade de oportunidades para tódalas persoas.

Continuaremos dando apoio tanto económico como loxístico ao pequeno comercio e as súas asociacións no 
desenvolvemento e promoción das súas actividades.

Continuaremos apostando pola igualdade entre mulleres e homes, concienciando, sensibilizando, facendo campañas e 
apoiando movementos feministas. Seguiremos levando a cabo campañas periódicas para loitar contra o machismo e os 
micromachismos, campañas feministas que promovan a igualdade e en contra da violencia de xénero. Continuaremos 
celebrando a Festa Feminista e as Xornadas de Muller e Ciencia, así como obradoiros de igualdade nas escolas.

Continuaremos apostando pola conciliación da vida laboral e familiar, mellorando o servizo madruga e os campamentos 
de conciliación tódolos días non lectivos do ano.

Continuaremos asinando convenios con diferentes empresas e asociacións para a realización de actividades tanto 
educativas, como culturais,  de dinamización, etc. que sexan de interese para o noso pobo.

Continuaremos incluíndo as enerxías renovables nas dependencias municipais existentes  e nas de nova creación.

Continuaremos realizando campañas de sensibilización para mellorar a separación e a reciclaxe de todo tipo de residuos, 
de concienciación sobre o coidado e protección do medio ambiente, de sensibilización e fomento da castración de 
animais que evite a proliferación incontrolada de cans e gatos, en contra do abandono animal, a favor da correcta 
identificación mediante a implantación do microchip tal e como obriga a lei, etc.

Continuaremos cumprindo co Plan de Control de Vertidos en cumprimento da ordenanza municipal , procurando unha 
calidade óptima para a auga dos nosos ríos e do noso mar.

Continuaremos dotando de mobiliario a praia de cans.

Continuaremos empregando o método CES (captura, esterilización e solta) para o control das colonias felinas.

Continuaremos xestionando a adquisición de bens patrimoniais protexidos.

Continuaremos coa execución do proxecto e a recuperación do Castro da Croa de Posmarcos.

Continuaremos brindando apoio económico e loxístico á asociacións culturais e artistas locais  para a realización de 
actividades, coa fin de dinamizar e enriquecer a nosa vila (Feira Cultural, Olladas na rúa, Xornadas de Historia e Cultura da 
Pobra, Premio Literario Carlos Mosteiro, Encontros de baile e música tradicional, Entrebateas, etc.)

Continuaremos promovendo actividades que incentiven o uso do galego a través do servizo de Normalización Lingüística.

Continuaremos ofertando actividades deportivas variadas para todas as idades e facilitando o deporte de integración.

Continuaremos dotando de recursos económicos aos clubs deportivos locais, e apoiándoos loxística e economicamente 
na realización de probas e torneos. 

Continuaremos realizando o mantemento de tódalas instalacións municipais para conservalas nas mellores condicións.

Continuaremos potenciando os deportes e as actividades relacionadas co mar.

Continuaremos ofrecendo o servizo de piscina municipal e melloraremos as súas instalacións, deixándoas en condicións 
óptimas para comodidade dos usuarios.

Continuaremos potenciando o espazo colaborativo coworking e fomentando as relacións ente os traballadores e 
traballadoras que alí se atopan co resto das empresas do Concello.

Continuaremos realizando convenios con empresas do sector turístico co obxectivo de ter unha boa oferta de paquetes 
turísticos como a ruta Xacobea Traslatio, viaxes en veleiro, en catamarán, etc.

Continuaremos potenciando o turismo mariñeiro contando cos mariscadores da nosa vila para poñer en valor  e dar a 
coñecer o seu traballo e a calidade do froito da nosa ría.

Continuaremos dando axudas de emerxencia social para que as persoas con maiores dificultades económicas do concello 
poidan facer fronte a gastos como a electricidade, o alugueiro, a hipoteca ou mesmo a compra de produtos de primeira 
necesidade.

Continuaremos levando a cabo todos trámites e xestións necesarios para que o concello dispoña dos terreos no Polígono 
2, para poñelos a disposición da Consellería de Sanidade para construción dun novo centro de saúde.

Continuaremos fomentando o voluntariado, sobre todo entre a xente moza. 

Continuaremos realizando obras ata levar o saneamento e o abastecemento de auga potable a tódalas vivendas do noso 
concello.

Continuaremos acometendo actuacións para mellorar a accesibilidade en toda a vila.

Comprometémonos co aforro enerxético e a sostibilidade. Crearemos un servizo de asesoría enerxética para a veciñanza, 
que informe das mellores opción e das liñas de subvencións dispoñibles. Ademais crearemos unha liña de subvencións 
municipais para  actuacións de aforro enerxético nas vivendas. Redactaremos a Estratexia Municipal para a Transición á 
Sostibilidade.

Comprometémonos a incrementar a superficie de bosque autóctono do noso concello mediante repoboacións forestais.

Comprometémonos a facilitar a correcta xestión de tódolos residuos. Levaremos a cabo un proxecto de compostaxe 
caseira e comunitaria, dotando ás persoas da información necesaria para a realización de compos nas súas vivendas. 
Crearemos un ecoparque móbil que permita a recollida selectiva de residuos como (pilas e fluorescentes entre outros) na 
zona do rural, e para a súa recollina nos centros educativos instalaremos minipuntos limpos.

Comprometémonos a levar a cabo un proxecto de rexeneración ambiental na praia e duna da Corna que protexa o 
entorno e favoreza a cría da píllara.

Comprometémonos a elaborar un proxecto de recuperación integral do entorno e zona das piscinas naturais que ademais 
de medidas ambientais, de ordenación, información e turísticas, conteña un plan de seguridade e emerxencias.

Comprometémonos a crear a Aula da Natureza e potenciar dende ela os espazos naturais da Pobra como as Xunqueiras, 
a duna da Corna, etc.

Comprometémonos a crear un parque canino na contorna do paseo do Maño.

Comprometémonos a aprobar definitivamente e poñer en marcha unha ordenanza de benestar animal.

Comprometémonos a desenvolver o PEPRI (Plan Especial de Protección e Reforma Interior) para protexer o casco antigo 
do noso concello. Para axudar ao seu cumprimento tamén nos comprometemos á crear unha bolsa de axudas para a 
rehabilitación de vivendas co fin de mellorar a paisaxe urbana.

Comprometémonos a redactar e a aprobar e poñer en marcha unha ordenanza de accesibilidade que permita a libre 
mobilidade de todos e todas.

Comprometémonos á promover medios de transporte non contaminantes.

Comprometémonos a crear un parque de autocaravanas de xestión municipal.

Comprometémonos a solicitar á Demarcación de Costas a cesión das naves 
protexidas dos Areos, para logo levar a cabo todas as obras precisas para a súa 
correcta restauración. 

Comprometémonos a sinalizar tódolos topónimos do noso concello e 
levaremos a cabo un proxecto de investigación sobre microtoponimia. 

Comprometémonos a ampliar o edificio de usos náuticos do Castelo 
mellorando así as instalacións do Club de Remo.

Comprometémonos a crear un Bono Gardería de 60 euros para xornada 
completa e 30 para media xornada, mentres non se preste o servizo de gardería 
municipal.

Comprometémonos a crear o Bono Alugueiro por un importe de 100 euros ó 
mes para familias con nenos e nenas menores de 3 anos.

Comprometémonos a formar e informar para potenciar a creación de empresas 
innovadoras contando coa colaboración coas asociacións de empresarios e 
comerciantes.

Comprometémonos a crear unha bolsa para promover proxectos de 
desenvolvemento do sector primario da nosa vila (agroforestal, pesqueiro, 
marisqueiro, ...).

Comprometémonos a facer un estudo de viabilidade para orientar e fomentar a 
creación de novos negocios.

Comprometémonos a crear a tarxeta cidadá que contará con vantaxes e 
descontos en actividades promovidas polo Concello.

Comprometémonos a crear unha bolsa de baixos comerciais en alugueiro.

Comprometémonos a crear o CIM (Centro de Información á Muller) da Pobra.

Comprometémonos a editar e poñer en funcionamento o III Plan de Igualdade.

Comprometémonos a realizar campañas informativas sobre as enfermidades que máis afectan aos nosos veciños e 
veciñas, ademais de editar guías de boas prácticas para o fomento dunha vida saudable.

Comprometémonos a aumentar o Servizo de Axuda no Fogar Básico, o que depende directamente do concello, para dar 
cobertura temporal ás persoas que se atopen en lista de espera da Xunta de Galicia para a prestación deste servizo de 
maneira definitiva.

Comprometémonos a mellorar as instalacións  da Escola de Música e a incrementar o espazo á súa disposición.

Comprometémonos a levar a cabo as obras necesarias para poñer en funcionamento o centro social do Campiño.

Comprometémonos a dotar á parroquia de Santa Cruz dun centro social.

Comprometémonos a construír un parque infantil no Camiño Ancho e en Santa Cruz.

Comprometémonos a acondicionar o espazo que ocupaba a antiga Onza de Oro segundo as propostas da veciñanza.

Comprometémonos a mellorar a contorna dos muíños de Ponte Barbanza, mellorar o acceso ao río Barbanza e crear 
unha zona verde.

Comprometémonos a colocación de depósito de auga en Vilariño, parroquia de Posmarcos.

Comprometémonos a aumentar a rede municipal de hidrantes para chegar aos núcleos rurais.

Solicitaremos á Consellería de Medio Rural e farémolos trámites necesarios para a inclusión da Serra do Barbanza na 
Rede Natura. Asemade promoveremos un plan de recuperación ambiental en colaboración coas comunidades de  
montes.

Xestionaremos a declaración de Espazo Natural de Interese Local para a praia e as dunas da Corna e da Illa.

Promoveremos a construcción un complexo polideportivo novo, dotado de pavillón, pistas ao aire libre, pista de pádel, 
etc., que dea resposta as necesidades deportivas do noso concello.

Solicitaremos a ampliación da estrada de acceso ás piscinas, a DP-6702 , á Deputación da Coruña.

Promoveremos a creación dun carril bici por diferentes zonas do nosos concello.

Promoveremos a creación dun bulevar na estrada AC-305 ao seu paso polas rúas Díaz de Rábago, da Paz e Gasset.

Realizaremos os trámites necesarios para conseguir a plataforma única nas rúas da Ponte e de San Roque, co principal 
obxectivo de mellorar a accesibilidade e a seguridade do tránsito peonil.

Faremos as xestións necesarias para que no noso concello se poida obter o título de Graduado en ESO para adultos.

Crearemos espazos comúns de traballo e de convivencia para artistas coa finalidade de atraer a importantes figuras 
da cultura e da arte da nosa vila.

Procuraremos a creación dun espazo museístico sobre patrimonio histórico e cultural da nosa vila que poida albergar 
obxectos de grande valor arqueolóxico, histórico, cultural e patrimonial.

Crearemos un viveiro de empresas que poida albergar pequenas industrias provistas de equipamento e servizos 
básicos para poder desenvolver diferentes actividades que sexan sostibles e innovadoras para a nosa vila.

Poñeremos en funcionamento un banco de terras para xestionar o terreo e poñelo a disposición de quen teña interese 
en traballalo.
 
Ampliaremos o chan industrial con infraestruturas de enerxía limpa e renovable.
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Continuaremos promovendo a transparencia e participación cidadá como piares básicos na nosa xestión de goberno.

Continuaremos fomentando o tecido asociativo dos veciños da nosa vila e continuaremos dotando de centros sociais as 
zonas rurais do concello.

Continuaremos coa política de contención de gasto, imprescindible para xerar aforro que nos permita facer fronte e 
reducir a débeda, ao mesmo tempo que se inviste responsablemente para dar resposta ás necesidades  tanto de 
infraestruturas como de servizos municipais.

Continuaremos percorrendo os diferentes lugares tanto rurais como do centro urbano para falar cos veciños e veciñas, 
coñecer as súas necesidades e tamén facelos partícipes e informándoos da xestión do goberno.

Continuaremos ofertando emprego público que garanta a igualdade de oportunidades para tódalas persoas.

Continuaremos dando apoio tanto económico como loxístico ao pequeno comercio e as súas asociacións no 
desenvolvemento e promoción das súas actividades.

Continuaremos apostando pola igualdade entre mulleres e homes, concienciando, sensibilizando, facendo campañas e 
apoiando movementos feministas. Seguiremos levando a cabo campañas periódicas para loitar contra o machismo e os 
micromachismos, campañas feministas que promovan a igualdade e en contra da violencia de xénero. Continuaremos 
celebrando a Festa Feminista e as Xornadas de Muller e Ciencia, así como obradoiros de igualdade nas escolas.

Continuaremos apostando pola conciliación da vida laboral e familiar, mellorando o servizo madruga e os campamentos 
de conciliación tódolos días non lectivos do ano.

Continuaremos asinando convenios con diferentes empresas e asociacións para a realización de actividades tanto 
educativas, como culturais,  de dinamización, etc. que sexan de interese para o noso pobo.

Continuaremos incluíndo as enerxías renovables nas dependencias municipais existentes  e nas de nova creación.

Continuaremos realizando campañas de sensibilización para mellorar a separación e a reciclaxe de todo tipo de residuos, 
de concienciación sobre o coidado e protección do medio ambiente, de sensibilización e fomento da castración de 
animais que evite a proliferación incontrolada de cans e gatos, en contra do abandono animal, a favor da correcta 
identificación mediante a implantación do microchip tal e como obriga a lei, etc.

Continuaremos cumprindo co Plan de Control de Vertidos en cumprimento da ordenanza municipal , procurando unha 
calidade óptima para a auga dos nosos ríos e do noso mar.

Continuaremos dotando de mobiliario a praia de cans.

Continuaremos empregando o método CES (captura, esterilización e solta) para o control das colonias felinas.

Continuaremos xestionando a adquisición de bens patrimoniais protexidos.

Continuaremos coa execución do proxecto e a recuperación do Castro da Croa de Posmarcos.

Continuaremos brindando apoio económico e loxístico á asociacións culturais e artistas locais  para a realización de 
actividades, coa fin de dinamizar e enriquecer a nosa vila (Feira Cultural, Olladas na rúa, Xornadas de Historia e Cultura da 
Pobra, Premio Literario Carlos Mosteiro, Encontros de baile e música tradicional, Entrebateas, etc.)

Continuaremos promovendo actividades que incentiven o uso do galego a través do servizo de Normalización Lingüística.

Continuaremos ofertando actividades deportivas variadas para todas as idades e facilitando o deporte de integración.

Continuaremos dotando de recursos económicos aos clubs deportivos locais, e apoiándoos loxística e economicamente 
na realización de probas e torneos. 

Continuaremos realizando o mantemento de tódalas instalacións municipais para conservalas nas mellores condicións.

Continuaremos potenciando os deportes e as actividades relacionadas co mar.

Continuaremos ofrecendo o servizo de piscina municipal e melloraremos as súas instalacións, deixándoas en condicións 
óptimas para comodidade dos usuarios.

Continuaremos potenciando o espazo colaborativo coworking e fomentando as relacións ente os traballadores e 
traballadoras que alí se atopan co resto das empresas do Concello.

Continuaremos realizando convenios con empresas do sector turístico co obxectivo de ter unha boa oferta de paquetes 
turísticos como a ruta Xacobea Traslatio, viaxes en veleiro, en catamarán, etc.

Continuaremos potenciando o turismo mariñeiro contando cos mariscadores da nosa vila para poñer en valor  e dar a 
coñecer o seu traballo e a calidade do froito da nosa ría.

Continuaremos dando axudas de emerxencia social para que as persoas con maiores dificultades económicas do concello 
poidan facer fronte a gastos como a electricidade, o alugueiro, a hipoteca ou mesmo a compra de produtos de primeira 
necesidade.

Continuaremos levando a cabo todos trámites e xestións necesarios para que o concello dispoña dos terreos no Polígono 
2, para poñelos a disposición da Consellería de Sanidade para construción dun novo centro de saúde.

Continuaremos fomentando o voluntariado, sobre todo entre a xente moza. 

Continuaremos realizando obras ata levar o saneamento e o abastecemento de auga potable a tódalas vivendas do noso 
concello.

Continuaremos acometendo actuacións para mellorar a accesibilidade en toda a vila.

Comprometémonos co aforro enerxético e a sostibilidade. Crearemos un servizo de asesoría enerxética para a veciñanza, 
que informe das mellores opción e das liñas de subvencións dispoñibles. Ademais crearemos unha liña de subvencións 
municipais para  actuacións de aforro enerxético nas vivendas. Redactaremos a Estratexia Municipal para a Transición á 
Sostibilidade.

Comprometémonos a incrementar a superficie de bosque autóctono do noso concello mediante repoboacións forestais.

Comprometémonos a facilitar a correcta xestión de tódolos residuos. Levaremos a cabo un proxecto de compostaxe 
caseira e comunitaria, dotando ás persoas da información necesaria para a realización de compos nas súas vivendas. 
Crearemos un ecoparque móbil que permita a recollida selectiva de residuos como (pilas e fluorescentes entre outros) na 
zona do rural, e para a súa recollina nos centros educativos instalaremos minipuntos limpos.

Comprometémonos a levar a cabo un proxecto de rexeneración ambiental na praia e duna da Corna que protexa o 
entorno e favoreza a cría da píllara.

Comprometémonos a elaborar un proxecto de recuperación integral do entorno e zona das piscinas naturais que ademais 
de medidas ambientais, de ordenación, información e turísticas, conteña un plan de seguridade e emerxencias.

Comprometémonos a crear a Aula da Natureza e potenciar dende ela os espazos naturais da Pobra como as Xunqueiras, 
a duna da Corna, etc.

Comprometémonos a crear un parque canino na contorna do paseo do Maño.

Comprometémonos a aprobar definitivamente e poñer en marcha unha ordenanza de benestar animal.

Comprometémonos a desenvolver o PEPRI (Plan Especial de Protección e Reforma Interior) para protexer o casco antigo 
do noso concello. Para axudar ao seu cumprimento tamén nos comprometemos á crear unha bolsa de axudas para a 
rehabilitación de vivendas co fin de mellorar a paisaxe urbana.

Comprometémonos a redactar e a aprobar e poñer en marcha unha ordenanza de accesibilidade que permita a libre 
mobilidade de todos e todas.

Comprometémonos á promover medios de transporte non contaminantes.

Comprometémonos a crear un parque de autocaravanas de xestión municipal.

Comprometémonos a solicitar á Demarcación de Costas a cesión das naves 
protexidas dos Areos, para logo levar a cabo todas as obras precisas para a súa 
correcta restauración. 

Comprometémonos a sinalizar tódolos topónimos do noso concello e 
levaremos a cabo un proxecto de investigación sobre microtoponimia. 

Comprometémonos a ampliar o edificio de usos náuticos do Castelo 
mellorando así as instalacións do Club de Remo.

Comprometémonos a crear un Bono Gardería de 60 euros para xornada 
completa e 30 para media xornada, mentres non se preste o servizo de gardería 
municipal.

Comprometémonos a crear o Bono Alugueiro por un importe de 100 euros ó 
mes para familias con nenos e nenas menores de 3 anos.

Comprometémonos a formar e informar para potenciar a creación de empresas 
innovadoras contando coa colaboración coas asociacións de empresarios e 
comerciantes.

Comprometémonos a crear unha bolsa para promover proxectos de 
desenvolvemento do sector primario da nosa vila (agroforestal, pesqueiro, 
marisqueiro, ...).

Comprometémonos a facer un estudo de viabilidade para orientar e fomentar a 
creación de novos negocios.

Comprometémonos a crear a tarxeta cidadá que contará con vantaxes e 
descontos en actividades promovidas polo Concello.

Comprometémonos a crear unha bolsa de baixos comerciais en alugueiro.

Comprometémonos a crear o CIM (Centro de Información á Muller) da Pobra.

Comprometémonos a editar e poñer en funcionamento o III Plan de Igualdade.

Comprometémonos a realizar campañas informativas sobre as enfermidades que máis afectan aos nosos veciños e 
veciñas, ademais de editar guías de boas prácticas para o fomento dunha vida saudable.

Comprometémonos a aumentar o Servizo de Axuda no Fogar Básico, o que depende directamente do concello, para dar 
cobertura temporal ás persoas que se atopen en lista de espera da Xunta de Galicia para a prestación deste servizo de 
maneira definitiva.

Comprometémonos a mellorar as instalacións  da Escola de Música e a incrementar o espazo á súa disposición.

Comprometémonos a levar a cabo as obras necesarias para poñer en funcionamento o centro social do Campiño.

Comprometémonos a dotar á parroquia de Santa Cruz dun centro social.

Comprometémonos a construír un parque infantil no Camiño Ancho e en Santa Cruz.

Comprometémonos a acondicionar o espazo que ocupaba a antiga Onza de Oro segundo as propostas da veciñanza.

Comprometémonos a mellorar a contorna dos muíños de Ponte Barbanza, mellorar o acceso ao río Barbanza e crear 
unha zona verde.

Comprometémonos a colocación de depósito de auga en Vilariño, parroquia de Posmarcos.

Comprometémonos a aumentar a rede municipal de hidrantes para chegar aos núcleos rurais.

Solicitaremos á Consellería de Medio Rural e farémolos trámites necesarios para a inclusión da Serra do Barbanza na 
Rede Natura. Asemade promoveremos un plan de recuperación ambiental en colaboración coas comunidades de  
montes.

Xestionaremos a declaración de Espazo Natural de Interese Local para a praia e as dunas da Corna e da Illa.

Promoveremos a construcción un complexo polideportivo novo, dotado de pavillón, pistas ao aire libre, pista de pádel, 
etc., que dea resposta as necesidades deportivas do noso concello.

Solicitaremos a ampliación da estrada de acceso ás piscinas, a DP-6702 , á Deputación da Coruña.

Promoveremos a creación dun carril bici por diferentes zonas do nosos concello.

Promoveremos a creación dun bulevar na estrada AC-305 ao seu paso polas rúas Díaz de Rábago, da Paz e Gasset.

Realizaremos os trámites necesarios para conseguir a plataforma única nas rúas da Ponte e de San Roque, co principal 
obxectivo de mellorar a accesibilidade e a seguridade do tránsito peonil.

Faremos as xestións necesarias para que no noso concello se poida obter o título de Graduado en ESO para adultos.

Crearemos espazos comúns de traballo e de convivencia para artistas coa finalidade de atraer a importantes figuras 
da cultura e da arte da nosa vila.

Procuraremos a creación dun espazo museístico sobre patrimonio histórico e cultural da nosa vila que poida albergar 
obxectos de grande valor arqueolóxico, histórico, cultural e patrimonial.

Crearemos un viveiro de empresas que poida albergar pequenas industrias provistas de equipamento e servizos 
básicos para poder desenvolver diferentes actividades que sexan sostibles e innovadoras para a nosa vila.

Poñeremos en funcionamento un banco de terras para xestionar o terreo e poñelo a disposición de quen teña interese 
en traballalo.
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Continuaremos promovendo a transparencia e participación cidadá como piares básicos na nosa xestión de goberno.

Continuaremos fomentando o tecido asociativo dos veciños da nosa vila e continuaremos dotando de centros sociais as 
zonas rurais do concello.

Continuaremos coa política de contención de gasto, imprescindible para xerar aforro que nos permita facer fronte e 
reducir a débeda, ao mesmo tempo que se inviste responsablemente para dar resposta ás necesidades  tanto de 
infraestruturas como de servizos municipais.

Continuaremos percorrendo os diferentes lugares tanto rurais como do centro urbano para falar cos veciños e veciñas, 
coñecer as súas necesidades e tamén facelos partícipes e informándoos da xestión do goberno.

Continuaremos ofertando emprego público que garanta a igualdade de oportunidades para tódalas persoas.

Continuaremos dando apoio tanto económico como loxístico ao pequeno comercio e as súas asociacións no 
desenvolvemento e promoción das súas actividades.

Continuaremos apostando pola igualdade entre mulleres e homes, concienciando, sensibilizando, facendo campañas e 
apoiando movementos feministas. Seguiremos levando a cabo campañas periódicas para loitar contra o machismo e os 
micromachismos, campañas feministas que promovan a igualdade e en contra da violencia de xénero. Continuaremos 
celebrando a Festa Feminista e as Xornadas de Muller e Ciencia, así como obradoiros de igualdade nas escolas.

Continuaremos apostando pola conciliación da vida laboral e familiar, mellorando o servizo madruga e os campamentos 
de conciliación tódolos días non lectivos do ano.

Continuaremos asinando convenios con diferentes empresas e asociacións para a realización de actividades tanto 
educativas, como culturais,  de dinamización, etc. que sexan de interese para o noso pobo.

Continuaremos incluíndo as enerxías renovables nas dependencias municipais existentes  e nas de nova creación.

Continuaremos realizando campañas de sensibilización para mellorar a separación e a reciclaxe de todo tipo de residuos, 
de concienciación sobre o coidado e protección do medio ambiente, de sensibilización e fomento da castración de 
animais que evite a proliferación incontrolada de cans e gatos, en contra do abandono animal, a favor da correcta 
identificación mediante a implantación do microchip tal e como obriga a lei, etc.

Continuaremos cumprindo co Plan de Control de Vertidos en cumprimento da ordenanza municipal , procurando unha 
calidade óptima para a auga dos nosos ríos e do noso mar.

Continuaremos dotando de mobiliario a praia de cans.

Continuaremos empregando o método CES (captura, esterilización e solta) para o control das colonias felinas.

Continuaremos xestionando a adquisición de bens patrimoniais protexidos.

Continuaremos coa execución do proxecto e a recuperación do Castro da Croa de Posmarcos.

Continuaremos brindando apoio económico e loxístico á asociacións culturais e artistas locais  para a realización de 
actividades, coa fin de dinamizar e enriquecer a nosa vila (Feira Cultural, Olladas na rúa, Xornadas de Historia e Cultura da 
Pobra, Premio Literario Carlos Mosteiro, Encontros de baile e música tradicional, Entrebateas, etc.)

Continuaremos promovendo actividades que incentiven o uso do galego a través do servizo de Normalización Lingüística.

Continuaremos ofertando actividades deportivas variadas para todas as idades e facilitando o deporte de integración.

Continuaremos dotando de recursos económicos aos clubs deportivos locais, e apoiándoos loxística e economicamente 
na realización de probas e torneos. 

Continuaremos realizando o mantemento de tódalas instalacións municipais para conservalas nas mellores condicións.

Continuaremos potenciando os deportes e as actividades relacionadas co mar.

Continuaremos ofrecendo o servizo de piscina municipal e melloraremos as súas instalacións, deixándoas en condicións 
óptimas para comodidade dos usuarios.

Continuaremos potenciando o espazo colaborativo coworking e fomentando as relacións ente os traballadores e 
traballadoras que alí se atopan co resto das empresas do Concello.

Continuaremos realizando convenios con empresas do sector turístico co obxectivo de ter unha boa oferta de paquetes 
turísticos como a ruta Xacobea Traslatio, viaxes en veleiro, en catamarán, etc.

Continuaremos potenciando o turismo mariñeiro contando cos mariscadores da nosa vila para poñer en valor  e dar a 
coñecer o seu traballo e a calidade do froito da nosa ría.

Continuaremos dando axudas de emerxencia social para que as persoas con maiores dificultades económicas do concello 
poidan facer fronte a gastos como a electricidade, o alugueiro, a hipoteca ou mesmo a compra de produtos de primeira 
necesidade.

Continuaremos levando a cabo todos trámites e xestións necesarios para que o concello dispoña dos terreos no Polígono 
2, para poñelos a disposición da Consellería de Sanidade para construción dun novo centro de saúde.

Continuaremos fomentando o voluntariado, sobre todo entre a xente moza. 

Continuaremos realizando obras ata levar o saneamento e o abastecemento de auga potable a tódalas vivendas do noso 
concello.

Continuaremos acometendo actuacións para mellorar a accesibilidade en toda a vila.

Comprometémonos co aforro enerxético e a sostibilidade. Crearemos un servizo de asesoría enerxética para a veciñanza, 
que informe das mellores opción e das liñas de subvencións dispoñibles. Ademais crearemos unha liña de subvencións 
municipais para  actuacións de aforro enerxético nas vivendas. Redactaremos a Estratexia Municipal para a Transición á 
Sostibilidade.

Comprometémonos a incrementar a superficie de bosque autóctono do noso concello mediante repoboacións forestais.

Comprometémonos a facilitar a correcta xestión de tódolos residuos. Levaremos a cabo un proxecto de compostaxe 
caseira e comunitaria, dotando ás persoas da información necesaria para a realización de compos nas súas vivendas. 
Crearemos un ecoparque móbil que permita a recollida selectiva de residuos como (pilas e fluorescentes entre outros) na 
zona do rural, e para a súa recollina nos centros educativos instalaremos minipuntos limpos.

Comprometémonos a levar a cabo un proxecto de rexeneración ambiental na praia e duna da Corna que protexa o 
entorno e favoreza a cría da píllara.

Comprometémonos a elaborar un proxecto de recuperación integral do entorno e zona das piscinas naturais que ademais 
de medidas ambientais, de ordenación, información e turísticas, conteña un plan de seguridade e emerxencias.

Comprometémonos a crear a Aula da Natureza e potenciar dende ela os espazos naturais da Pobra como as Xunqueiras, 
a duna da Corna, etc.

Comprometémonos a crear un parque canino na contorna do paseo do Maño.

Comprometémonos a aprobar definitivamente e poñer en marcha unha ordenanza de benestar animal.

Comprometémonos a desenvolver o PEPRI (Plan Especial de Protección e Reforma Interior) para protexer o casco antigo 
do noso concello. Para axudar ao seu cumprimento tamén nos comprometemos á crear unha bolsa de axudas para a 
rehabilitación de vivendas co fin de mellorar a paisaxe urbana.

Comprometémonos a redactar e a aprobar e poñer en marcha unha ordenanza de accesibilidade que permita a libre 
mobilidade de todos e todas.

Comprometémonos á promover medios de transporte non contaminantes.

Comprometémonos a crear un parque de autocaravanas de xestión municipal.

Comprometémonos a solicitar á Demarcación de Costas a cesión das naves 
protexidas dos Areos, para logo levar a cabo todas as obras precisas para a súa 
correcta restauración. 

Comprometémonos a sinalizar tódolos topónimos do noso concello e 
levaremos a cabo un proxecto de investigación sobre microtoponimia. 

Comprometémonos a ampliar o edificio de usos náuticos do Castelo 
mellorando así as instalacións do Club de Remo.

Comprometémonos a crear un Bono Gardería de 60 euros para xornada 
completa e 30 para media xornada, mentres non se preste o servizo de gardería 
municipal.

Comprometémonos a crear o Bono Alugueiro por un importe de 100 euros ó 
mes para familias con nenos e nenas menores de 3 anos.

Comprometémonos a formar e informar para potenciar a creación de empresas 
innovadoras contando coa colaboración coas asociacións de empresarios e 
comerciantes.

Comprometémonos a crear unha bolsa para promover proxectos de 
desenvolvemento do sector primario da nosa vila (agroforestal, pesqueiro, 
marisqueiro, ...).

Comprometémonos a facer un estudo de viabilidade para orientar e fomentar a 
creación de novos negocios.

Comprometémonos a crear a tarxeta cidadá que contará con vantaxes e 
descontos en actividades promovidas polo Concello.

Comprometémonos a crear unha bolsa de baixos comerciais en alugueiro.

Comprometémonos a crear o CIM (Centro de Información á Muller) da Pobra.

Comprometémonos a editar e poñer en funcionamento o III Plan de Igualdade.

Comprometémonos a realizar campañas informativas sobre as enfermidades que máis afectan aos nosos veciños e 
veciñas, ademais de editar guías de boas prácticas para o fomento dunha vida saudable.

Comprometémonos a aumentar o Servizo de Axuda no Fogar Básico, o que depende directamente do concello, para dar 
cobertura temporal ás persoas que se atopen en lista de espera da Xunta de Galicia para a prestación deste servizo de 
maneira definitiva.

Comprometémonos a mellorar as instalacións  da Escola de Música e a incrementar o espazo á súa disposición.

Comprometémonos a levar a cabo as obras necesarias para poñer en funcionamento o centro social do Campiño.

Comprometémonos a dotar á parroquia de Santa Cruz dun centro social.

Comprometémonos a construír un parque infantil no Camiño Ancho e en Santa Cruz.

Comprometémonos a acondicionar o espazo que ocupaba a antiga Onza de Oro segundo as propostas da veciñanza.

Comprometémonos a mellorar a contorna dos muíños de Ponte Barbanza, mellorar o acceso ao río Barbanza e crear 
unha zona verde.

Comprometémonos a colocación de depósito de auga en Vilariño, parroquia de Posmarcos.

Comprometémonos a aumentar a rede municipal de hidrantes para chegar aos núcleos rurais.

Solicitaremos á Consellería de Medio Rural e farémolos trámites necesarios para a inclusión da Serra do Barbanza na 
Rede Natura. Asemade promoveremos un plan de recuperación ambiental en colaboración coas comunidades de  
montes.

Xestionaremos a declaración de Espazo Natural de Interese Local para a praia e as dunas da Corna e da Illa.

Promoveremos a construcción un complexo polideportivo novo, dotado de pavillón, pistas ao aire libre, pista de pádel, 
etc., que dea resposta as necesidades deportivas do noso concello.

Solicitaremos a ampliación da estrada de acceso ás piscinas, a DP-6702 , á Deputación da Coruña.

Promoveremos a creación dun carril bici por diferentes zonas do nosos concello.

Promoveremos a creación dun bulevar na estrada AC-305 ao seu paso polas rúas Díaz de Rábago, da Paz e Gasset.

Realizaremos os trámites necesarios para conseguir a plataforma única nas rúas da Ponte e de San Roque, co principal 
obxectivo de mellorar a accesibilidade e a seguridade do tránsito peonil.

Faremos as xestións necesarias para que no noso concello se poida obter o título de Graduado en ESO para adultos.

Crearemos espazos comúns de traballo e de convivencia para artistas coa finalidade de atraer a importantes figuras 
da cultura e da arte da nosa vila.

Procuraremos a creación dun espazo museístico sobre patrimonio histórico e cultural da nosa vila que poida albergar 
obxectos de grande valor arqueolóxico, histórico, cultural e patrimonial.

Crearemos un viveiro de empresas que poida albergar pequenas industrias provistas de equipamento e servizos 
básicos para poder desenvolver diferentes actividades que sexan sostibles e innovadoras para a nosa vila.

Poñeremos en funcionamento un banco de terras para xestionar o terreo e poñelo a disposición de quen teña interese 
en traballalo.
 
Ampliaremos o chan industrial con infraestruturas de enerxía limpa e renovable.
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Continuaremos promovendo a transparencia e participación cidadá como piares básicos na nosa xestión de goberno.

Continuaremos fomentando o tecido asociativo dos veciños da nosa vila e continuaremos dotando de centros sociais as 
zonas rurais do concello.

Continuaremos coa política de contención de gasto, imprescindible para xerar aforro que nos permita facer fronte e 
reducir a débeda, ao mesmo tempo que se inviste responsablemente para dar resposta ás necesidades  tanto de 
infraestruturas como de servizos municipais.

Continuaremos percorrendo os diferentes lugares tanto rurais como do centro urbano para falar cos veciños e veciñas, 
coñecer as súas necesidades e tamén facelos partícipes e informándoos da xestión do goberno.

Continuaremos ofertando emprego público que garanta a igualdade de oportunidades para tódalas persoas.

Continuaremos dando apoio tanto económico como loxístico ao pequeno comercio e as súas asociacións no 
desenvolvemento e promoción das súas actividades.

Continuaremos apostando pola igualdade entre mulleres e homes, concienciando, sensibilizando, facendo campañas e 
apoiando movementos feministas. Seguiremos levando a cabo campañas periódicas para loitar contra o machismo e os 
micromachismos, campañas feministas que promovan a igualdade e en contra da violencia de xénero. Continuaremos 
celebrando a Festa Feminista e as Xornadas de Muller e Ciencia, así como obradoiros de igualdade nas escolas.

Continuaremos apostando pola conciliación da vida laboral e familiar, mellorando o servizo madruga e os campamentos 
de conciliación tódolos días non lectivos do ano.

Continuaremos asinando convenios con diferentes empresas e asociacións para a realización de actividades tanto 
educativas, como culturais,  de dinamización, etc. que sexan de interese para o noso pobo.

Continuaremos incluíndo as enerxías renovables nas dependencias municipais existentes  e nas de nova creación.

Continuaremos realizando campañas de sensibilización para mellorar a separación e a reciclaxe de todo tipo de residuos, 
de concienciación sobre o coidado e protección do medio ambiente, de sensibilización e fomento da castración de 
animais que evite a proliferación incontrolada de cans e gatos, en contra do abandono animal, a favor da correcta 
identificación mediante a implantación do microchip tal e como obriga a lei, etc.

Continuaremos cumprindo co Plan de Control de Vertidos en cumprimento da ordenanza municipal , procurando unha 
calidade óptima para a auga dos nosos ríos e do noso mar.

Continuaremos dotando de mobiliario a praia de cans.

Continuaremos empregando o método CES (captura, esterilización e solta) para o control das colonias felinas.

Continuaremos xestionando a adquisición de bens patrimoniais protexidos.

Continuaremos coa execución do proxecto e a recuperación do Castro da Croa de Posmarcos.

Continuaremos brindando apoio económico e loxístico á asociacións culturais e artistas locais  para a realización de 
actividades, coa fin de dinamizar e enriquecer a nosa vila (Feira Cultural, Olladas na rúa, Xornadas de Historia e Cultura da 
Pobra, Premio Literario Carlos Mosteiro, Encontros de baile e música tradicional, Entrebateas, etc.)

Continuaremos promovendo actividades que incentiven o uso do galego a través do servizo de Normalización Lingüística.

Continuaremos ofertando actividades deportivas variadas para todas as idades e facilitando o deporte de integración.

Continuaremos dotando de recursos económicos aos clubs deportivos locais, e apoiándoos loxística e economicamente 
na realización de probas e torneos. 

Continuaremos realizando o mantemento de tódalas instalacións municipais para conservalas nas mellores condicións.

Continuaremos potenciando os deportes e as actividades relacionadas co mar.

Continuaremos ofrecendo o servizo de piscina municipal e melloraremos as súas instalacións, deixándoas en condicións 
óptimas para comodidade dos usuarios.

Continuaremos potenciando o espazo colaborativo coworking e fomentando as relacións ente os traballadores e 
traballadoras que alí se atopan co resto das empresas do Concello.

Continuaremos realizando convenios con empresas do sector turístico co obxectivo de ter unha boa oferta de paquetes 
turísticos como a ruta Xacobea Traslatio, viaxes en veleiro, en catamarán, etc.

Continuaremos potenciando o turismo mariñeiro contando cos mariscadores da nosa vila para poñer en valor  e dar a 
coñecer o seu traballo e a calidade do froito da nosa ría.

Continuaremos dando axudas de emerxencia social para que as persoas con maiores dificultades económicas do concello 
poidan facer fronte a gastos como a electricidade, o alugueiro, a hipoteca ou mesmo a compra de produtos de primeira 
necesidade.

Continuaremos levando a cabo todos trámites e xestións necesarios para que o concello dispoña dos terreos no Polígono 
2, para poñelos a disposición da Consellería de Sanidade para construción dun novo centro de saúde.

Continuaremos fomentando o voluntariado, sobre todo entre a xente moza. 

Continuaremos realizando obras ata levar o saneamento e o abastecemento de auga potable a tódalas vivendas do noso 
concello.

Continuaremos acometendo actuacións para mellorar a accesibilidade en toda a vila.

Comprometémonos co aforro enerxético e a sostibilidade. Crearemos un servizo de asesoría enerxética para a veciñanza, 
que informe das mellores opción e das liñas de subvencións dispoñibles. Ademais crearemos unha liña de subvencións 
municipais para  actuacións de aforro enerxético nas vivendas. Redactaremos a Estratexia Municipal para a Transición á 
Sostibilidade.

Comprometémonos a incrementar a superficie de bosque autóctono do noso concello mediante repoboacións forestais.

Comprometémonos a facilitar a correcta xestión de tódolos residuos. Levaremos a cabo un proxecto de compostaxe 
caseira e comunitaria, dotando ás persoas da información necesaria para a realización de compos nas súas vivendas. 
Crearemos un ecoparque móbil que permita a recollida selectiva de residuos como (pilas e fluorescentes entre outros) na 
zona do rural, e para a súa recollina nos centros educativos instalaremos minipuntos limpos.

Comprometémonos a levar a cabo un proxecto de rexeneración ambiental na praia e duna da Corna que protexa o 
entorno e favoreza a cría da píllara.

Comprometémonos a elaborar un proxecto de recuperación integral do entorno e zona das piscinas naturais que ademais 
de medidas ambientais, de ordenación, información e turísticas, conteña un plan de seguridade e emerxencias.

Comprometémonos a crear a Aula da Natureza e potenciar dende ela os espazos naturais da Pobra como as Xunqueiras, 
a duna da Corna, etc.

Comprometémonos a crear un parque canino na contorna do paseo do Maño.

Comprometémonos a aprobar definitivamente e poñer en marcha unha ordenanza de benestar animal.

Comprometémonos a desenvolver o PEPRI (Plan Especial de Protección e Reforma Interior) para protexer o casco antigo 
do noso concello. Para axudar ao seu cumprimento tamén nos comprometemos á crear unha bolsa de axudas para a 
rehabilitación de vivendas co fin de mellorar a paisaxe urbana.

Comprometémonos a redactar e a aprobar e poñer en marcha unha ordenanza de accesibilidade que permita a libre 
mobilidade de todos e todas.

Comprometémonos á promover medios de transporte non contaminantes.

Comprometémonos a crear un parque de autocaravanas de xestión municipal.

Comprometémonos a solicitar á Demarcación de Costas a cesión das naves 
protexidas dos Areos, para logo levar a cabo todas as obras precisas para a súa 
correcta restauración. 

Comprometémonos a sinalizar tódolos topónimos do noso concello e 
levaremos a cabo un proxecto de investigación sobre microtoponimia. 

Comprometémonos a ampliar o edificio de usos náuticos do Castelo 
mellorando así as instalacións do Club de Remo.

Comprometémonos a crear un Bono Gardería de 60 euros para xornada 
completa e 30 para media xornada, mentres non se preste o servizo de gardería 
municipal.

Comprometémonos a crear o Bono Alugueiro por un importe de 100 euros ó 
mes para familias con nenos e nenas menores de 3 anos.

Comprometémonos a formar e informar para potenciar a creación de empresas 
innovadoras contando coa colaboración coas asociacións de empresarios e 
comerciantes.

Comprometémonos a crear unha bolsa para promover proxectos de 
desenvolvemento do sector primario da nosa vila (agroforestal, pesqueiro, 
marisqueiro, ...).

Comprometémonos a facer un estudo de viabilidade para orientar e fomentar a 
creación de novos negocios.

Comprometémonos a crear a tarxeta cidadá que contará con vantaxes e 
descontos en actividades promovidas polo Concello.

Comprometémonos a crear unha bolsa de baixos comerciais en alugueiro.

Comprometémonos a crear o CIM (Centro de Información á Muller) da Pobra.

Comprometémonos a editar e poñer en funcionamento o III Plan de Igualdade.

Comprometémonos a realizar campañas informativas sobre as enfermidades que máis afectan aos nosos veciños e 
veciñas, ademais de editar guías de boas prácticas para o fomento dunha vida saudable.

Comprometémonos a aumentar o Servizo de Axuda no Fogar Básico, o que depende directamente do concello, para dar 
cobertura temporal ás persoas que se atopen en lista de espera da Xunta de Galicia para a prestación deste servizo de 
maneira definitiva.

Comprometémonos a mellorar as instalacións  da Escola de Música e a incrementar o espazo á súa disposición.

Comprometémonos a levar a cabo as obras necesarias para poñer en funcionamento o centro social do Campiño.

Comprometémonos a dotar á parroquia de Santa Cruz dun centro social.

Comprometémonos a construír un parque infantil no Camiño Ancho e en Santa Cruz.

Comprometémonos a acondicionar o espazo que ocupaba a antiga Onza de Oro segundo as propostas da veciñanza.

Comprometémonos a mellorar a contorna dos muíños de Ponte Barbanza, mellorar o acceso ao río Barbanza e crear 
unha zona verde.

Comprometémonos a colocación de depósito de auga en Vilariño, parroquia de Posmarcos.

Comprometémonos a aumentar a rede municipal de hidrantes para chegar aos núcleos rurais.

Solicitaremos á Consellería de Medio Rural e farémolos trámites necesarios para a inclusión da Serra do Barbanza na 
Rede Natura. Asemade promoveremos un plan de recuperación ambiental en colaboración coas comunidades de  
montes.

Xestionaremos a declaración de Espazo Natural de Interese Local para a praia e as dunas da Corna e da Illa.

Promoveremos a construcción un complexo polideportivo novo, dotado de pavillón, pistas ao aire libre, pista de pádel, 
etc., que dea resposta as necesidades deportivas do noso concello.

Solicitaremos a ampliación da estrada de acceso ás piscinas, a DP-6702 , á Deputación da Coruña.

Promoveremos a creación dun carril bici por diferentes zonas do nosos concello.

Promoveremos a creación dun bulevar na estrada AC-305 ao seu paso polas rúas Díaz de Rábago, da Paz e Gasset.

Realizaremos os trámites necesarios para conseguir a plataforma única nas rúas da Ponte e de San Roque, co principal 
obxectivo de mellorar a accesibilidade e a seguridade do tránsito peonil.

Faremos as xestións necesarias para que no noso concello se poida obter o título de Graduado en ESO para adultos.

Crearemos espazos comúns de traballo e de convivencia para artistas coa finalidade de atraer a importantes figuras 
da cultura e da arte da nosa vila.

Procuraremos a creación dun espazo museístico sobre patrimonio histórico e cultural da nosa vila que poida albergar 
obxectos de grande valor arqueolóxico, histórico, cultural e patrimonial.

Crearemos un viveiro de empresas que poida albergar pequenas industrias provistas de equipamento e servizos 
básicos para poder desenvolver diferentes actividades que sexan sostibles e innovadoras para a nosa vila.

Poñeremos en funcionamento un banco de terras para xestionar o terreo e poñelo a disposición de quen teña interese 
en traballalo.
 
Ampliaremos o chan industrial con infraestruturas de enerxía limpa e renovable.
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Continuaremos promovendo a transparencia e participación cidadá como piares básicos na nosa xestión de goberno.

Continuaremos fomentando o tecido asociativo dos veciños da nosa vila e continuaremos dotando de centros sociais as 
zonas rurais do concello.

Continuaremos coa política de contención de gasto, imprescindible para xerar aforro que nos permita facer fronte e 
reducir a débeda, ao mesmo tempo que se inviste responsablemente para dar resposta ás necesidades  tanto de 
infraestruturas como de servizos municipais.

Continuaremos percorrendo os diferentes lugares tanto rurais como do centro urbano para falar cos veciños e veciñas, 
coñecer as súas necesidades e tamén facelos partícipes e informándoos da xestión do goberno.

Continuaremos ofertando emprego público que garanta a igualdade de oportunidades para tódalas persoas.

Continuaremos dando apoio tanto económico como loxístico ao pequeno comercio e as súas asociacións no 
desenvolvemento e promoción das súas actividades.

Continuaremos apostando pola igualdade entre mulleres e homes, concienciando, sensibilizando, facendo campañas e 
apoiando movementos feministas. Seguiremos levando a cabo campañas periódicas para loitar contra o machismo e os 
micromachismos, campañas feministas que promovan a igualdade e en contra da violencia de xénero. Continuaremos 
celebrando a Festa Feminista e as Xornadas de Muller e Ciencia, así como obradoiros de igualdade nas escolas.

Continuaremos apostando pola conciliación da vida laboral e familiar, mellorando o servizo madruga e os campamentos 
de conciliación tódolos días non lectivos do ano.

Continuaremos asinando convenios con diferentes empresas e asociacións para a realización de actividades tanto 
educativas, como culturais,  de dinamización, etc. que sexan de interese para o noso pobo.

Continuaremos incluíndo as enerxías renovables nas dependencias municipais existentes  e nas de nova creación.

Continuaremos realizando campañas de sensibilización para mellorar a separación e a reciclaxe de todo tipo de residuos, 
de concienciación sobre o coidado e protección do medio ambiente, de sensibilización e fomento da castración de 
animais que evite a proliferación incontrolada de cans e gatos, en contra do abandono animal, a favor da correcta 
identificación mediante a implantación do microchip tal e como obriga a lei, etc.

Continuaremos cumprindo co Plan de Control de Vertidos en cumprimento da ordenanza municipal , procurando unha 
calidade óptima para a auga dos nosos ríos e do noso mar.

Continuaremos dotando de mobiliario a praia de cans.

Continuaremos empregando o método CES (captura, esterilización e solta) para o control das colonias felinas.

Continuaremos xestionando a adquisición de bens patrimoniais protexidos.

Continuaremos coa execución do proxecto e a recuperación do Castro da Croa de Posmarcos.

Continuaremos brindando apoio económico e loxístico á asociacións culturais e artistas locais  para a realización de 
actividades, coa fin de dinamizar e enriquecer a nosa vila (Feira Cultural, Olladas na rúa, Xornadas de Historia e Cultura da 
Pobra, Premio Literario Carlos Mosteiro, Encontros de baile e música tradicional, Entrebateas, etc.)

Continuaremos promovendo actividades que incentiven o uso do galego a través do servizo de Normalización Lingüística.

Continuaremos ofertando actividades deportivas variadas para todas as idades e facilitando o deporte de integración.

Continuaremos dotando de recursos económicos aos clubs deportivos locais, e apoiándoos loxística e economicamente 
na realización de probas e torneos. 

Continuaremos realizando o mantemento de tódalas instalacións municipais para conservalas nas mellores condicións.

Continuaremos potenciando os deportes e as actividades relacionadas co mar.

Continuaremos ofrecendo o servizo de piscina municipal e melloraremos as súas instalacións, deixándoas en condicións 
óptimas para comodidade dos usuarios.

Continuaremos potenciando o espazo colaborativo coworking e fomentando as relacións ente os traballadores e 
traballadoras que alí se atopan co resto das empresas do Concello.

Continuaremos realizando convenios con empresas do sector turístico co obxectivo de ter unha boa oferta de paquetes 
turísticos como a ruta Xacobea Traslatio, viaxes en veleiro, en catamarán, etc.

Continuaremos potenciando o turismo mariñeiro contando cos mariscadores da nosa vila para poñer en valor  e dar a 
coñecer o seu traballo e a calidade do froito da nosa ría.

Continuaremos dando axudas de emerxencia social para que as persoas con maiores dificultades económicas do concello 
poidan facer fronte a gastos como a electricidade, o alugueiro, a hipoteca ou mesmo a compra de produtos de primeira 
necesidade.

Continuaremos levando a cabo todos trámites e xestións necesarios para que o concello dispoña dos terreos no Polígono 
2, para poñelos a disposición da Consellería de Sanidade para construción dun novo centro de saúde.

Continuaremos fomentando o voluntariado, sobre todo entre a xente moza. 

Continuaremos realizando obras ata levar o saneamento e o abastecemento de auga potable a tódalas vivendas do noso 
concello.

Continuaremos acometendo actuacións para mellorar a accesibilidade en toda a vila.

Comprometémonos co aforro enerxético e a sostibilidade. Crearemos un servizo de asesoría enerxética para a veciñanza, 
que informe das mellores opción e das liñas de subvencións dispoñibles. Ademais crearemos unha liña de subvencións 
municipais para  actuacións de aforro enerxético nas vivendas. Redactaremos a Estratexia Municipal para a Transición á 
Sostibilidade.

Comprometémonos a incrementar a superficie de bosque autóctono do noso concello mediante repoboacións forestais.

Comprometémonos a facilitar a correcta xestión de tódolos residuos. Levaremos a cabo un proxecto de compostaxe 
caseira e comunitaria, dotando ás persoas da información necesaria para a realización de compos nas súas vivendas. 
Crearemos un ecoparque móbil que permita a recollida selectiva de residuos como (pilas e fluorescentes entre outros) na 
zona do rural, e para a súa recollina nos centros educativos instalaremos minipuntos limpos.

Comprometémonos a levar a cabo un proxecto de rexeneración ambiental na praia e duna da Corna que protexa o 
entorno e favoreza a cría da píllara.

Comprometémonos a elaborar un proxecto de recuperación integral do entorno e zona das piscinas naturais que ademais 
de medidas ambientais, de ordenación, información e turísticas, conteña un plan de seguridade e emerxencias.

Comprometémonos a crear a Aula da Natureza e potenciar dende ela os espazos naturais da Pobra como as Xunqueiras, 
a duna da Corna, etc.

Comprometémonos a crear un parque canino na contorna do paseo do Maño.

Comprometémonos a aprobar definitivamente e poñer en marcha unha ordenanza de benestar animal.

Comprometémonos a desenvolver o PEPRI (Plan Especial de Protección e Reforma Interior) para protexer o casco antigo 
do noso concello. Para axudar ao seu cumprimento tamén nos comprometemos á crear unha bolsa de axudas para a 
rehabilitación de vivendas co fin de mellorar a paisaxe urbana.

Comprometémonos a redactar e a aprobar e poñer en marcha unha ordenanza de accesibilidade que permita a libre 
mobilidade de todos e todas.

Comprometémonos á promover medios de transporte non contaminantes.

Comprometémonos a crear un parque de autocaravanas de xestión municipal.

Comprometémonos a solicitar á Demarcación de Costas a cesión das naves 
protexidas dos Areos, para logo levar a cabo todas as obras precisas para a súa 
correcta restauración. 

Comprometémonos a sinalizar tódolos topónimos do noso concello e 
levaremos a cabo un proxecto de investigación sobre microtoponimia. 

Comprometémonos a ampliar o edificio de usos náuticos do Castelo 
mellorando así as instalacións do Club de Remo.

Comprometémonos a crear un Bono Gardería de 60 euros para xornada 
completa e 30 para media xornada, mentres non se preste o servizo de gardería 
municipal.

Comprometémonos a crear o Bono Alugueiro por un importe de 100 euros ó 
mes para familias con nenos e nenas menores de 3 anos.

Comprometémonos a formar e informar para potenciar a creación de empresas 
innovadoras contando coa colaboración coas asociacións de empresarios e 
comerciantes.

Comprometémonos a crear unha bolsa para promover proxectos de 
desenvolvemento do sector primario da nosa vila (agroforestal, pesqueiro, 
marisqueiro, ...).

Comprometémonos a facer un estudo de viabilidade para orientar e fomentar a 
creación de novos negocios.

Comprometémonos a crear a tarxeta cidadá que contará con vantaxes e 
descontos en actividades promovidas polo Concello.

Comprometémonos a crear unha bolsa de baixos comerciais en alugueiro.

Comprometémonos a crear o CIM (Centro de Información á Muller) da Pobra.

Comprometémonos a editar e poñer en funcionamento o III Plan de Igualdade.

Comprometémonos a realizar campañas informativas sobre as enfermidades que máis afectan aos nosos veciños e 
veciñas, ademais de editar guías de boas prácticas para o fomento dunha vida saudable.

Comprometémonos a aumentar o Servizo de Axuda no Fogar Básico, o que depende directamente do concello, para dar 
cobertura temporal ás persoas que se atopen en lista de espera da Xunta de Galicia para a prestación deste servizo de 
maneira definitiva.

Comprometémonos a mellorar as instalacións  da Escola de Música e a incrementar o espazo á súa disposición.

Comprometémonos a levar a cabo as obras necesarias para poñer en funcionamento o centro social do Campiño.

Comprometémonos a dotar á parroquia de Santa Cruz dun centro social.

Comprometémonos a construír un parque infantil no Camiño Ancho e en Santa Cruz.

Comprometémonos a acondicionar o espazo que ocupaba a antiga Onza de Oro segundo as propostas da veciñanza.

Comprometémonos a mellorar a contorna dos muíños de Ponte Barbanza, mellorar o acceso ao río Barbanza e crear 
unha zona verde.

Comprometémonos a colocación de depósito de auga en Vilariño, parroquia de Posmarcos.

Comprometémonos a aumentar a rede municipal de hidrantes para chegar aos núcleos rurais.

Solicitaremos á Consellería de Medio Rural e farémolos trámites necesarios para a inclusión da Serra do Barbanza na 
Rede Natura. Asemade promoveremos un plan de recuperación ambiental en colaboración coas comunidades de  
montes.

Xestionaremos a declaración de Espazo Natural de Interese Local para a praia e as dunas da Corna e da Illa.

Promoveremos a construcción un complexo polideportivo novo, dotado de pavillón, pistas ao aire libre, pista de pádel, 
etc., que dea resposta as necesidades deportivas do noso concello.

Solicitaremos a ampliación da estrada de acceso ás piscinas, a DP-6702 , á Deputación da Coruña.

Promoveremos a creación dun carril bici por diferentes zonas do nosos concello.

Promoveremos a creación dun bulevar na estrada AC-305 ao seu paso polas rúas Díaz de Rábago, da Paz e Gasset.

Realizaremos os trámites necesarios para conseguir a plataforma única nas rúas da Ponte e de San Roque, co principal 
obxectivo de mellorar a accesibilidade e a seguridade do tránsito peonil.

Faremos as xestións necesarias para que no noso concello se poida obter o título de Graduado en ESO para adultos.

Crearemos espazos comúns de traballo e de convivencia para artistas coa finalidade de atraer a importantes figuras 
da cultura e da arte da nosa vila.

Procuraremos a creación dun espazo museístico sobre patrimonio histórico e cultural da nosa vila que poida albergar 
obxectos de grande valor arqueolóxico, histórico, cultural e patrimonial.

Crearemos un viveiro de empresas que poida albergar pequenas industrias provistas de equipamento e servizos 
básicos para poder desenvolver diferentes actividades que sexan sostibles e innovadoras para a nosa vila.

Poñeremos en funcionamento un banco de terras para xestionar o terreo e poñelo a disposición de quen teña interese 
en traballalo.
 
Ampliaremos o chan industrial con infraestruturas de enerxía limpa e renovable.
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Continuaremos promovendo a transparencia e participación cidadá como piares básicos na nosa xestión de goberno.

Continuaremos fomentando o tecido asociativo dos veciños da nosa vila e continuaremos dotando de centros sociais as 
zonas rurais do concello.

Continuaremos coa política de contención de gasto, imprescindible para xerar aforro que nos permita facer fronte e 
reducir a débeda, ao mesmo tempo que se inviste responsablemente para dar resposta ás necesidades  tanto de 
infraestruturas como de servizos municipais.

Continuaremos percorrendo os diferentes lugares tanto rurais como do centro urbano para falar cos veciños e veciñas, 
coñecer as súas necesidades e tamén facelos partícipes e informándoos da xestión do goberno.

Continuaremos ofertando emprego público que garanta a igualdade de oportunidades para tódalas persoas.

Continuaremos dando apoio tanto económico como loxístico ao pequeno comercio e as súas asociacións no 
desenvolvemento e promoción das súas actividades.

Continuaremos apostando pola igualdade entre mulleres e homes, concienciando, sensibilizando, facendo campañas e 
apoiando movementos feministas. Seguiremos levando a cabo campañas periódicas para loitar contra o machismo e os 
micromachismos, campañas feministas que promovan a igualdade e en contra da violencia de xénero. Continuaremos 
celebrando a Festa Feminista e as Xornadas de Muller e Ciencia, así como obradoiros de igualdade nas escolas.

Continuaremos apostando pola conciliación da vida laboral e familiar, mellorando o servizo madruga e os campamentos 
de conciliación tódolos días non lectivos do ano.

Continuaremos asinando convenios con diferentes empresas e asociacións para a realización de actividades tanto 
educativas, como culturais,  de dinamización, etc. que sexan de interese para o noso pobo.

Continuaremos incluíndo as enerxías renovables nas dependencias municipais existentes  e nas de nova creación.

Continuaremos realizando campañas de sensibilización para mellorar a separación e a reciclaxe de todo tipo de residuos, 
de concienciación sobre o coidado e protección do medio ambiente, de sensibilización e fomento da castración de 
animais que evite a proliferación incontrolada de cans e gatos, en contra do abandono animal, a favor da correcta 
identificación mediante a implantación do microchip tal e como obriga a lei, etc.

Continuaremos cumprindo co Plan de Control de Vertidos en cumprimento da ordenanza municipal , procurando unha 
calidade óptima para a auga dos nosos ríos e do noso mar.

Continuaremos dotando de mobiliario a praia de cans.

Continuaremos empregando o método CES (captura, esterilización e solta) para o control das colonias felinas.

Continuaremos xestionando a adquisición de bens patrimoniais protexidos.

Continuaremos coa execución do proxecto e a recuperación do Castro da Croa de Posmarcos.

Continuaremos brindando apoio económico e loxístico á asociacións culturais e artistas locais  para a realización de 
actividades, coa fin de dinamizar e enriquecer a nosa vila (Feira Cultural, Olladas na rúa, Xornadas de Historia e Cultura da 
Pobra, Premio Literario Carlos Mosteiro, Encontros de baile e música tradicional, Entrebateas, etc.)

Continuaremos promovendo actividades que incentiven o uso do galego a través do servizo de Normalización Lingüística.

Continuaremos ofertando actividades deportivas variadas para todas as idades e facilitando o deporte de integración.

Continuaremos dotando de recursos económicos aos clubs deportivos locais, e apoiándoos loxística e economicamente 
na realización de probas e torneos. 

Continuaremos realizando o mantemento de tódalas instalacións municipais para conservalas nas mellores condicións.

Continuaremos potenciando os deportes e as actividades relacionadas co mar.

Continuaremos ofrecendo o servizo de piscina municipal e melloraremos as súas instalacións, deixándoas en condicións 
óptimas para comodidade dos usuarios.

Continuaremos potenciando o espazo colaborativo coworking e fomentando as relacións ente os traballadores e 
traballadoras que alí se atopan co resto das empresas do Concello.

Continuaremos realizando convenios con empresas do sector turístico co obxectivo de ter unha boa oferta de paquetes 
turísticos como a ruta Xacobea Traslatio, viaxes en veleiro, en catamarán, etc.

Continuaremos potenciando o turismo mariñeiro contando cos mariscadores da nosa vila para poñer en valor  e dar a 
coñecer o seu traballo e a calidade do froito da nosa ría.

Continuaremos dando axudas de emerxencia social para que as persoas con maiores dificultades económicas do concello 
poidan facer fronte a gastos como a electricidade, o alugueiro, a hipoteca ou mesmo a compra de produtos de primeira 
necesidade.

Continuaremos levando a cabo todos trámites e xestións necesarios para que o concello dispoña dos terreos no Polígono 
2, para poñelos a disposición da Consellería de Sanidade para construción dun novo centro de saúde.

Continuaremos fomentando o voluntariado, sobre todo entre a xente moza. 

Continuaremos realizando obras ata levar o saneamento e o abastecemento de auga potable a tódalas vivendas do noso 
concello.

Continuaremos acometendo actuacións para mellorar a accesibilidade en toda a vila.

Comprometémonos co aforro enerxético e a sostibilidade. Crearemos un servizo de asesoría enerxética para a veciñanza, 
que informe das mellores opción e das liñas de subvencións dispoñibles. Ademais crearemos unha liña de subvencións 
municipais para  actuacións de aforro enerxético nas vivendas. Redactaremos a Estratexia Municipal para a Transición á 
Sostibilidade.

Comprometémonos a incrementar a superficie de bosque autóctono do noso concello mediante repoboacións forestais.

Comprometémonos a facilitar a correcta xestión de tódolos residuos. Levaremos a cabo un proxecto de compostaxe 
caseira e comunitaria, dotando ás persoas da información necesaria para a realización de compos nas súas vivendas. 
Crearemos un ecoparque móbil que permita a recollida selectiva de residuos como (pilas e fluorescentes entre outros) na 
zona do rural, e para a súa recollina nos centros educativos instalaremos minipuntos limpos.

Comprometémonos a levar a cabo un proxecto de rexeneración ambiental na praia e duna da Corna que protexa o 
entorno e favoreza a cría da píllara.

Comprometémonos a elaborar un proxecto de recuperación integral do entorno e zona das piscinas naturais que ademais 
de medidas ambientais, de ordenación, información e turísticas, conteña un plan de seguridade e emerxencias.

Comprometémonos a crear a Aula da Natureza e potenciar dende ela os espazos naturais da Pobra como as Xunqueiras, 
a duna da Corna, etc.

Comprometémonos a crear un parque canino na contorna do paseo do Maño.

Comprometémonos a aprobar definitivamente e poñer en marcha unha ordenanza de benestar animal.

Comprometémonos a desenvolver o PEPRI (Plan Especial de Protección e Reforma Interior) para protexer o casco antigo 
do noso concello. Para axudar ao seu cumprimento tamén nos comprometemos á crear unha bolsa de axudas para a 
rehabilitación de vivendas co fin de mellorar a paisaxe urbana.

Comprometémonos a redactar e a aprobar e poñer en marcha unha ordenanza de accesibilidade que permita a libre 
mobilidade de todos e todas.

Comprometémonos á promover medios de transporte non contaminantes.

Comprometémonos a crear un parque de autocaravanas de xestión municipal.

Comprometémonos a solicitar á Demarcación de Costas a cesión das naves 
protexidas dos Areos, para logo levar a cabo todas as obras precisas para a súa 
correcta restauración. 

Comprometémonos a sinalizar tódolos topónimos do noso concello e 
levaremos a cabo un proxecto de investigación sobre microtoponimia. 

Comprometémonos a ampliar o edificio de usos náuticos do Castelo 
mellorando así as instalacións do Club de Remo.

Comprometémonos a crear un Bono Gardería de 60 euros para xornada 
completa e 30 para media xornada, mentres non se preste o servizo de gardería 
municipal.

Comprometémonos a crear o Bono Alugueiro por un importe de 100 euros ó 
mes para familias con nenos e nenas menores de 3 anos.

Comprometémonos a formar e informar para potenciar a creación de empresas 
innovadoras contando coa colaboración coas asociacións de empresarios e 
comerciantes.

Comprometémonos a crear unha bolsa para promover proxectos de 
desenvolvemento do sector primario da nosa vila (agroforestal, pesqueiro, 
marisqueiro, ...).

Comprometémonos a facer un estudo de viabilidade para orientar e fomentar a 
creación de novos negocios.

Comprometémonos a crear a tarxeta cidadá que contará con vantaxes e 
descontos en actividades promovidas polo Concello.

Comprometémonos a crear unha bolsa de baixos comerciais en alugueiro.

Comprometémonos a crear o CIM (Centro de Información á Muller) da Pobra.

Comprometémonos a editar e poñer en funcionamento o III Plan de Igualdade.

Comprometémonos a realizar campañas informativas sobre as enfermidades que máis afectan aos nosos veciños e 
veciñas, ademais de editar guías de boas prácticas para o fomento dunha vida saudable.

Comprometémonos a aumentar o Servizo de Axuda no Fogar Básico, o que depende directamente do concello, para dar 
cobertura temporal ás persoas que se atopen en lista de espera da Xunta de Galicia para a prestación deste servizo de 
maneira definitiva.

Comprometémonos a mellorar as instalacións  da Escola de Música e a incrementar o espazo á súa disposición.

Comprometémonos a levar a cabo as obras necesarias para poñer en funcionamento o centro social do Campiño.

Comprometémonos a dotar á parroquia de Santa Cruz dun centro social.

Comprometémonos a construír un parque infantil no Camiño Ancho e en Santa Cruz.

Comprometémonos a acondicionar o espazo que ocupaba a antiga Onza de Oro segundo as propostas da veciñanza.

Comprometémonos a mellorar a contorna dos muíños de Ponte Barbanza, mellorar o acceso ao río Barbanza e crear 
unha zona verde.

Comprometémonos a colocación de depósito de auga en Vilariño, parroquia de Posmarcos.

Comprometémonos a aumentar a rede municipal de hidrantes para chegar aos núcleos rurais.

Solicitaremos á Consellería de Medio Rural e farémolos trámites necesarios para a inclusión da Serra do Barbanza na 
Rede Natura. Asemade promoveremos un plan de recuperación ambiental en colaboración coas comunidades de  
montes.

Xestionaremos a declaración de Espazo Natural de Interese Local para a praia e as dunas da Corna e da Illa.

Promoveremos a construcción un complexo polideportivo novo, dotado de pavillón, pistas ao aire libre, pista de pádel, 
etc., que dea resposta as necesidades deportivas do noso concello.

Solicitaremos a ampliación da estrada de acceso ás piscinas, a DP-6702 , á Deputación da Coruña.

Promoveremos a creación dun carril bici por diferentes zonas do nosos concello.

Promoveremos a creación dun bulevar na estrada AC-305 ao seu paso polas rúas Díaz de Rábago, da Paz e Gasset.

Realizaremos os trámites necesarios para conseguir a plataforma única nas rúas da Ponte e de San Roque, co principal 
obxectivo de mellorar a accesibilidade e a seguridade do tránsito peonil.

Faremos as xestións necesarias para que no noso concello se poida obter o título de Graduado en ESO para adultos.

Crearemos espazos comúns de traballo e de convivencia para artistas coa finalidade de atraer a importantes figuras 
da cultura e da arte da nosa vila.

Procuraremos a creación dun espazo museístico sobre patrimonio histórico e cultural da nosa vila que poida albergar 
obxectos de grande valor arqueolóxico, histórico, cultural e patrimonial.

Crearemos un viveiro de empresas que poida albergar pequenas industrias provistas de equipamento e servizos 
básicos para poder desenvolver diferentes actividades que sexan sostibles e innovadoras para a nosa vila.

Poñeremos en funcionamento un banco de terras para xestionar o terreo e poñelo a disposición de quen teña interese 
en traballalo.
 
Ampliaremos o chan industrial con infraestruturas de enerxía limpa e renovable.
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Continuaremos promovendo a transparencia e participación cidadá como piares básicos na nosa xestión de goberno.

Continuaremos fomentando o tecido asociativo dos veciños da nosa vila e continuaremos dotando de centros sociais as 
zonas rurais do concello.

Continuaremos coa política de contención de gasto, imprescindible para xerar aforro que nos permita facer fronte e 
reducir a débeda, ao mesmo tempo que se inviste responsablemente para dar resposta ás necesidades  tanto de 
infraestruturas como de servizos municipais.

Continuaremos percorrendo os diferentes lugares tanto rurais como do centro urbano para falar cos veciños e veciñas, 
coñecer as súas necesidades e tamén facelos partícipes e informándoos da xestión do goberno.

Continuaremos ofertando emprego público que garanta a igualdade de oportunidades para tódalas persoas.

Continuaremos dando apoio tanto económico como loxístico ao pequeno comercio e as súas asociacións no 
desenvolvemento e promoción das súas actividades.

Continuaremos apostando pola igualdade entre mulleres e homes, concienciando, sensibilizando, facendo campañas e 
apoiando movementos feministas. Seguiremos levando a cabo campañas periódicas para loitar contra o machismo e os 
micromachismos, campañas feministas que promovan a igualdade e en contra da violencia de xénero. Continuaremos 
celebrando a Festa Feminista e as Xornadas de Muller e Ciencia, así como obradoiros de igualdade nas escolas.

Continuaremos apostando pola conciliación da vida laboral e familiar, mellorando o servizo madruga e os campamentos 
de conciliación tódolos días non lectivos do ano.

Continuaremos asinando convenios con diferentes empresas e asociacións para a realización de actividades tanto 
educativas, como culturais,  de dinamización, etc. que sexan de interese para o noso pobo.

Continuaremos incluíndo as enerxías renovables nas dependencias municipais existentes  e nas de nova creación.

Continuaremos realizando campañas de sensibilización para mellorar a separación e a reciclaxe de todo tipo de residuos, 
de concienciación sobre o coidado e protección do medio ambiente, de sensibilización e fomento da castración de 
animais que evite a proliferación incontrolada de cans e gatos, en contra do abandono animal, a favor da correcta 
identificación mediante a implantación do microchip tal e como obriga a lei, etc.

Continuaremos cumprindo co Plan de Control de Vertidos en cumprimento da ordenanza municipal , procurando unha 
calidade óptima para a auga dos nosos ríos e do noso mar.

Continuaremos dotando de mobiliario a praia de cans.

Continuaremos empregando o método CES (captura, esterilización e solta) para o control das colonias felinas.

Continuaremos xestionando a adquisición de bens patrimoniais protexidos.

Continuaremos coa execución do proxecto e a recuperación do Castro da Croa de Posmarcos.

Continuaremos brindando apoio económico e loxístico á asociacións culturais e artistas locais  para a realización de 
actividades, coa fin de dinamizar e enriquecer a nosa vila (Feira Cultural, Olladas na rúa, Xornadas de Historia e Cultura da 
Pobra, Premio Literario Carlos Mosteiro, Encontros de baile e música tradicional, Entrebateas, etc.)

Continuaremos promovendo actividades que incentiven o uso do galego a través do servizo de Normalización Lingüística.

Continuaremos ofertando actividades deportivas variadas para todas as idades e facilitando o deporte de integración.

Continuaremos dotando de recursos económicos aos clubs deportivos locais, e apoiándoos loxística e economicamente 
na realización de probas e torneos. 

Continuaremos realizando o mantemento de tódalas instalacións municipais para conservalas nas mellores condicións.

Continuaremos potenciando os deportes e as actividades relacionadas co mar.

Continuaremos ofrecendo o servizo de piscina municipal e melloraremos as súas instalacións, deixándoas en condicións 
óptimas para comodidade dos usuarios.

Continuaremos potenciando o espazo colaborativo coworking e fomentando as relacións ente os traballadores e 
traballadoras que alí se atopan co resto das empresas do Concello.

Continuaremos realizando convenios con empresas do sector turístico co obxectivo de ter unha boa oferta de paquetes 
turísticos como a ruta Xacobea Traslatio, viaxes en veleiro, en catamarán, etc.

Continuaremos potenciando o turismo mariñeiro contando cos mariscadores da nosa vila para poñer en valor  e dar a 
coñecer o seu traballo e a calidade do froito da nosa ría.

Continuaremos dando axudas de emerxencia social para que as persoas con maiores dificultades económicas do concello 
poidan facer fronte a gastos como a electricidade, o alugueiro, a hipoteca ou mesmo a compra de produtos de primeira 
necesidade.

Continuaremos levando a cabo todos trámites e xestións necesarios para que o concello dispoña dos terreos no Polígono 
2, para poñelos a disposición da Consellería de Sanidade para construción dun novo centro de saúde.

Continuaremos fomentando o voluntariado, sobre todo entre a xente moza. 

Continuaremos realizando obras ata levar o saneamento e o abastecemento de auga potable a tódalas vivendas do noso 
concello.

Continuaremos acometendo actuacións para mellorar a accesibilidade en toda a vila.

Comprometémonos co aforro enerxético e a sostibilidade. Crearemos un servizo de asesoría enerxética para a veciñanza, 
que informe das mellores opción e das liñas de subvencións dispoñibles. Ademais crearemos unha liña de subvencións 
municipais para  actuacións de aforro enerxético nas vivendas. Redactaremos a Estratexia Municipal para a Transición á 
Sostibilidade.

Comprometémonos a incrementar a superficie de bosque autóctono do noso concello mediante repoboacións forestais.

Comprometémonos a facilitar a correcta xestión de tódolos residuos. Levaremos a cabo un proxecto de compostaxe 
caseira e comunitaria, dotando ás persoas da información necesaria para a realización de compos nas súas vivendas. 
Crearemos un ecoparque móbil que permita a recollida selectiva de residuos como (pilas e fluorescentes entre outros) na 
zona do rural, e para a súa recollina nos centros educativos instalaremos minipuntos limpos.

Comprometémonos a levar a cabo un proxecto de rexeneración ambiental na praia e duna da Corna que protexa o 
entorno e favoreza a cría da píllara.

Comprometémonos a elaborar un proxecto de recuperación integral do entorno e zona das piscinas naturais que ademais 
de medidas ambientais, de ordenación, información e turísticas, conteña un plan de seguridade e emerxencias.

Comprometémonos a crear a Aula da Natureza e potenciar dende ela os espazos naturais da Pobra como as Xunqueiras, 
a duna da Corna, etc.

Comprometémonos a crear un parque canino na contorna do paseo do Maño.

Comprometémonos a aprobar definitivamente e poñer en marcha unha ordenanza de benestar animal.

Comprometémonos a desenvolver o PEPRI (Plan Especial de Protección e Reforma Interior) para protexer o casco antigo 
do noso concello. Para axudar ao seu cumprimento tamén nos comprometemos á crear unha bolsa de axudas para a 
rehabilitación de vivendas co fin de mellorar a paisaxe urbana.

Comprometémonos a redactar e a aprobar e poñer en marcha unha ordenanza de accesibilidade que permita a libre 
mobilidade de todos e todas.

Comprometémonos á promover medios de transporte non contaminantes.

Comprometémonos a crear un parque de autocaravanas de xestión municipal.

Comprometémonos a solicitar á Demarcación de Costas a cesión das naves 
protexidas dos Areos, para logo levar a cabo todas as obras precisas para a súa 
correcta restauración. 

Comprometémonos a sinalizar tódolos topónimos do noso concello e 
levaremos a cabo un proxecto de investigación sobre microtoponimia. 

Comprometémonos a ampliar o edificio de usos náuticos do Castelo 
mellorando así as instalacións do Club de Remo.

Comprometémonos a crear un Bono Gardería de 60 euros para xornada 
completa e 30 para media xornada, mentres non se preste o servizo de gardería 
municipal.

Comprometémonos a crear o Bono Alugueiro por un importe de 100 euros ó 
mes para familias con nenos e nenas menores de 3 anos.

Comprometémonos a formar e informar para potenciar a creación de empresas 
innovadoras contando coa colaboración coas asociacións de empresarios e 
comerciantes.

Comprometémonos a crear unha bolsa para promover proxectos de 
desenvolvemento do sector primario da nosa vila (agroforestal, pesqueiro, 
marisqueiro, ...).

Comprometémonos a facer un estudo de viabilidade para orientar e fomentar a 
creación de novos negocios.

Comprometémonos a crear a tarxeta cidadá que contará con vantaxes e 
descontos en actividades promovidas polo Concello.

Comprometémonos a crear unha bolsa de baixos comerciais en alugueiro.

Comprometémonos a crear o CIM (Centro de Información á Muller) da Pobra.

Comprometémonos a editar e poñer en funcionamento o III Plan de Igualdade.

Comprometémonos a realizar campañas informativas sobre as enfermidades que máis afectan aos nosos veciños e 
veciñas, ademais de editar guías de boas prácticas para o fomento dunha vida saudable.

Comprometémonos a aumentar o Servizo de Axuda no Fogar Básico, o que depende directamente do concello, para dar 
cobertura temporal ás persoas que se atopen en lista de espera da Xunta de Galicia para a prestación deste servizo de 
maneira definitiva.

Comprometémonos a mellorar as instalacións  da Escola de Música e a incrementar o espazo á súa disposición.

Comprometémonos a levar a cabo as obras necesarias para poñer en funcionamento o centro social do Campiño.

Comprometémonos a dotar á parroquia de Santa Cruz dun centro social.

Comprometémonos a construír un parque infantil no Camiño Ancho e en Santa Cruz.

Comprometémonos a acondicionar o espazo que ocupaba a antiga Onza de Oro segundo as propostas da veciñanza.

Comprometémonos a mellorar a contorna dos muíños de Ponte Barbanza, mellorar o acceso ao río Barbanza e crear 
unha zona verde.

Comprometémonos a colocación de depósito de auga en Vilariño, parroquia de Posmarcos.

Comprometémonos a aumentar a rede municipal de hidrantes para chegar aos núcleos rurais.

Solicitaremos á Consellería de Medio Rural e farémolos trámites necesarios para a inclusión da Serra do Barbanza na 
Rede Natura. Asemade promoveremos un plan de recuperación ambiental en colaboración coas comunidades de  
montes.

Xestionaremos a declaración de Espazo Natural de Interese Local para a praia e as dunas da Corna e da Illa.

Promoveremos a construcción un complexo polideportivo novo, dotado de pavillón, pistas ao aire libre, pista de pádel, 
etc., que dea resposta as necesidades deportivas do noso concello.

Solicitaremos a ampliación da estrada de acceso ás piscinas, a DP-6702 , á Deputación da Coruña.

Promoveremos a creación dun carril bici por diferentes zonas do nosos concello.

Promoveremos a creación dun bulevar na estrada AC-305 ao seu paso polas rúas Díaz de Rábago, da Paz e Gasset.

Realizaremos os trámites necesarios para conseguir a plataforma única nas rúas da Ponte e de San Roque, co principal 
obxectivo de mellorar a accesibilidade e a seguridade do tránsito peonil.

Faremos as xestións necesarias para que no noso concello se poida obter o título de Graduado en ESO para adultos.

Crearemos espazos comúns de traballo e de convivencia para artistas coa finalidade de atraer a importantes figuras 
da cultura e da arte da nosa vila.

Procuraremos a creación dun espazo museístico sobre patrimonio histórico e cultural da nosa vila que poida albergar 
obxectos de grande valor arqueolóxico, histórico, cultural e patrimonial.

Crearemos un viveiro de empresas que poida albergar pequenas industrias provistas de equipamento e servizos 
básicos para poder desenvolver diferentes actividades que sexan sostibles e innovadoras para a nosa vila.

Poñeremos en funcionamento un banco de terras para xestionar o terreo e poñelo a disposición de quen teña interese 
en traballalo.
 
Ampliaremos o chan industrial con infraestruturas de enerxía limpa e renovable.
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