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municipais 2019

· Emprego

· Memoria

· Espazos públicos e mobilidade

Narón das persoas

· Cultura

Narón das oportunidades

· Comercio

· Formación e educación

· Vivenda

· Xestión e orzamentos

· Sectores primario

Narón Sostíbel

· Natureza e medio ambiente

Narón conciliador

· Democracia, participación e transparencia

· Igualdade 

· Inclusión social e benestar

· Parques empresiarais 

Narón para presumir

· Mocidade

· Deporte

· Patrimonio

· Turismo

· Lingua

pax 09

pax 19

pax 33

pax 41

pax 27
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Temos un obxectivo claro: construír un concello para as persoas e o seu 

benestar no centro de todo. Devolver Narón aos cidadáns e cidadás, sen 

exclusións. Integrar rural e urbano, todo o concello, non só unha praza, 

un parque, unha zona de xogos, un barrio se non a cidade de Narón no seu 

conxunto, sen facer perigosas distincións que poidan producir 

desigualdades. Tendo claro o obxectivo, a ferramenta imprescindíbel 

para construír son os principios políticos e velaquí tedes o noso 

programa: 

Presentamos agora un proxecto para Narón con ideas e actuacións que 

van  desde o  inmediato ata o medio prazo. Un proxecto no que Narón 

será o concello do que todas nos sintamos persoas orgullosas, o Narón no 

que todas queiramos vivir e ver medrar a nosa familia, un concello para 

descansar, traballar, ir de compras ou simplemente gozar.

O impulso que precisa Narón só pode vir da man do BNG que conta coa 

valentía, o bo facer e a liberdade para levalo con rumbo certo. Temos 

exemplos diversos no país que son a garantía de que só o BNG pode 

facelo: transformar a realidade na que todas as persoas gañamos.
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· A contorna da praza da Gándara.

· Un plan de mobilidade para o concello que se rixa por unha nova 

xerarquía peón, bicicleta, transporte público, automóbil,.

Como primeiros obxectivos destas actuacións atoparanse:

Queremos que as rúas de Narón teñan vida a diario e na fin de semana, e 

para iso elaboraremos unha ordenanza de uso dos espazos públicos do 

Concello que ordene e facilite o seu emprego.

· A contorna da praza do concello de Xuvia

· A contorna da rúa principal da Solaina

· Traballar na dirección de conseguir espazos públicos de calidade, 

accesíbeis,seguros, con usos plurais, en definitiva, centros de 

socialización e convivencia.

�

As rúas son un dereito e un mecanismo de cohesión social da mesma orde que a 

sanidade, a educación ou a cobertura social. Gañar o espazo público ás persoas é 

unha prioridade: promover o transporte público e alternativo, potenciar o 

pequeno e mediano comercio, humanizar e tamén promover o tecido asociativo, 

que a cultura chegue a todas as parroquias e haxa actividades en todas elas leva 

a conectar barrios, integrar rural e urbano aproveitando a elaboración do novo 

Plan Xeral.

Espazos públicos e mobilidade

Queremos afrontar un plan de reformas no urbano que nos leve a gañar a 

cidade para a xente e farémolo sobre dúas premisas claras que se 

aplicarán a todo o urbanismo:
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E ti, Úneste á Ilusión?

· Pularase por vertebrar as parroquias tamén internamente 

mediante prazas, parques e zonas comúns nas que facer vida.

· Farase un plan urxente para solventar os problemas de 

accesibilidade en rúas e edificios a curto prazo e un proxecto que 

viabilize actuacións de maior calado. ( desprazamento de farolas, 

marquesiñas que cortan os pasos, pivotes, desniveis)

· Impulsarase un plan de transporte público con outras 

administracións que comunique o rural e a parte urbana, cando 

menos nos servizos máis importantes coma concello, centros de 

saúde, xulgados, zonas deportivas e institutos. 

· Aproveitarase a adquisición do centro de saúde actual polo 

concello para transformalo nun edificio con salas de estudo, local 

de exposicións, sala polivalente e locais de reforzo da biblioteca, 

buscando que sexa un polo de atracción para a mocidade e 

crianzas que axude a dinamizar a zona.

· Abrir unha piscina de verán, preferentemente na zona de Xuvia.

· Colocaranse bancos cada 200 metros para facilitar a mobilidade a 

pé de todas as idades.

· Revisaranse a seguridade nas vías do rural e naquelas que aínda 

non teñen tomando as medidas necesarias que axuden a evitar 

atropelos e accidentes. (lombos, pasos de peóns, iluminación, 

sinalización,  etc…)

   

· A contorna do Alto na zona da biblioteca e centro de saúde.

· Facer un plan de mellora dos viais nas parroquias, tanto do firme 

como das beiravías, que facilite a mobilidade a pé con total 

seguridade, e de forma consensuada coa veciñanza e entidades 

parroquiais.



13

municipais 2019

· Apostarase polo sistema de aparcadoiros públicos disuasorios no 

entorno dos núcleos urbanos.

· Comunicaranse os parques empresariais coa zona urbana e rural 

mediante o acceso peonil e carrís bici (ex: San Mateo de 

Trasancos / O Alto /  Freixeiro co Polígono do Río do Pozo)

· Revisión de todos os parques e zonas de xogo infantil para facelos 

accesibles e máis seguros, aloxándoos do tráfico motorizado.

· Apostarase por sistemas de plataforma única nas remodelacións 

de rúas en todo o espazo urbano.

· Promover o tráfico rodado polas vías de alta capacidade que 

desconxestione o centro urbano e mellore a seguridade.

· Conveniar con Feve unha reforma dos apeadeiros para facelos 

máis visibles e actualizados e axudar a incentivar o seu uso ( 

exemplo: paneis electrónicos con horarios)

· Estudarase a posibilidade de implantar a zona 30 nalgunhas 

áreas urbanas na búsqueda da eliminación de accidentes por 

atropelo e promover a seguridade peonil.

· Deseñar un plan das parroquias e barrios afectados polas vías de 

alta capacidade e vías do tren que sirvan para humanizar a zona e 

non divida Narón en dous. 

· Apostarase polo tren como modo para comunicar os barrios  e 

parroquias polos que pasa, e seguirase loitando para ter un 

servizo de calidade.



14

E ti, Úneste á Ilusión?

· Relectura do espazo urbano desde unha perspectiva feminista 

con espazos funcionais e seguros.

Vivenda

· Apostarase polo muralismo como forma de actualizar e mellorar 

a imaxe da nosa cidade ( ex: modelo Carballo )

· Traballarase para mellorar as condicións de seguridade no rural 

que garanticen que sexan lugares tranquilos para vivir.

· Posta en marcha en todos os edificios públicos de carteleira 

inclusiva para persoas invidentes, xordas, mobilidade reducida 

ou espectro autista. 

· Revisarase o estado e situación das antenas de telefonía móbil.

· Derribar o cuartel de Xuvia e concretar coa veciñanza os posíbeis 

proxectos a realizar dos aquí recollidos.

· Asegurarse que a Internet, ferramenta indinspensable hoxe, é de 

calidade en todas as parroquias

· Profundizar na iluminación LED, e buscar o soterramento de 

todos os cableados, instalacións e subministros que non sexa 

imprescindibles ter en superficie para evitar impacto visual. 

A vivenda é un dereito e todas as administracións deben traballar para 

garantilo. Grazas ao traballo do BNG neste período, en Narón podemos 

presumir de que non houbo desafiuzamentos no concello nin nos 

momentos máis graves da crise.

É o momento de seguir e dar un paso adiante:
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· Estudarase a posibilidade de facer vivenda protexida, ou adquirir 

algunha existente para o seu uso.

· Priorizarase o uso, reforma e remodelación das vivendas 

existentes nos diferentes barrios sobre a construción de vivenda 

nova. ( Ex: farase un especial seguimento as zonas de Xuvia e A  

Solaina ou O ponto na que comezan a sucederse moitos edificios 

baleiros)

· Facer un programa que poña especial interese na situacion das 

vivendas das zonas do rural e barrios nas que nos últimos anos se 

ve un especial incremento de vivenda en venta e deshabitada. 

Compre tomar medidas para evitar o despoboamento.

A cultura non é un departamento estanco e é parte indisoluble de nós, 

axúdanos a ser máis libres e acadar máis benestar. Protexela, entender a 

súa transversalidade e ofertala a toda a veciñanza por igual é parte do 

traballo dun concello:

· Apostarase  por un PXOM que poña por diante o ordenamento do 

concello e os intereses da veciñanza de Narón aos intereses das 

grandes construtoras

Cultura

· Apostarase por unha oferta cultural rica, variada e de calidade 

escapando dos produtos comerciais enlatados feitos por grandes 

empresas para o seu consumo masivo. Promoción da cultura 

galega propia en todos os ámbitos
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E ti, Úneste á Ilusión?

· Seguir a impulsar e consolidar a biblioteca e dotala de maiores 

fondos, incluíndo parroquias e barrios na rede de bibliotecas de 

Galiza

· Evitarase que toda a oferta cultural do concello xire entorno a un 

edificio, sacarase a cultura para a rúa, dentro da idea de dinamizar 

os espazos públicos ao tempo que tamén se levarán obradoiros e 

outros produtos culturais as diferentes parroquias co obxectivo 

de dinamizalas.

· Traballar na consecución de oferta audiovisual en galego para o 

noso concello.

· Recoller o patrimonio oral e inmaterial de Narón como parte 

indisoluble da nosa cultura propia e desenvolver liñas de 

actuación para a súa conservación, divulgación e goce.

· Farase un museo no muíño de Xuvia.

· Promover os grupos locais, facilitando espazos e incentivando a 

creación musical popular, tradicional e contemporánea

· Crearase unha sala de exposicións na zona do alto.

· Crearanse “locais de creatividade” para a mocidade, no que se 

incluirán locais de ensaio para o uso das bandas xuvenís locais, 

en distintos puntos do concello.

· Facilitarase  oferta cultural nas festas populares de barrios e 

parroquias.

· Apoiar o teatro amador e os sectores profesionais da cultura 

galega na edición, artes escénicas, música, artes plásticas e 

investigación.
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.

· Crear unha liga local de deportes autóctonos e xogos populares  

interxeracionais como maneira de relacionar parroquias entre si

· Creación dun festival musical, audiovisual que serva de referente 

no país e en relación directa con Narón.

Memoria

· Crear unha feira do libro con programa cultural propio polo día 

das letras galegas.

O concepto de “memoria histórica” ten para o BNG un sentido amplo que 

abrangue a defensa dos dereitos humanos e a recuperación, valorización 

e difusión da historia do noso país, con especial atención aos 

movementos sociais e políticos que contribuíron para conformar a nosa 

identidade e conciencia nacional.

· Apoiaremos desde os Concellos todas aquelas actividades que 

contribúan para deitar luz e a divulgar aspectos do noso devir 

histórico, fundamentais para mellor recoñecérmonos como pobo.

· Posta en valor da memoria histórica do concello, tirando do 

esquecemento os nomes de persoas importantes na historia do 

noso concello.

· Actuacións para cando menos amañar, visibilizar e converter en 

lugar de honra as fosas comúns do noso concello ( exemplo: 

cemiterio de San Máteo de Trasancos, placa conmemorativa no 

Val...)
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E ti, Úneste á Ilusión?

· Eliminación da simboloxía que queda alusiva ao golpe de Estado e 

á ditadura franquista.

· Retirar calquera honra concedida desde o concello a figuras do 

golpe de estado e da ditadura.
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Comercio

Unha premisa para poder garantir calidade de vida e contar cun traballo 

digno. Impulsar medidas que dinamicen a economía local e apoiar o 

coñecemento, a investigación e innovación que promoven empregos de 

calidade. Tamén favorecer o retorno da mocidade emigrada e un traballo 

específico cara este sector implica enchernos de futuro. Narón, como 

motor económico da comarca, ten que incentivar un plan conxunto para 

os tres parques empresariais. 

No bng creemos firmemente  no pequeno e mediano comercio, sabemos 

que é o que vertebra o concello, capaz de crear traballo de calidade e que 

vertebra barrios e parroquias. Os #ConcelloBNG son concellos onde o 

comercio medra e ten futuro. Estes anos, desde as áreas de goberno do 

BNG temos feito unha aposta decidida por el, promovéndoo, colaborando 

co sector e realizando campañas de diamización pero queremos máis, 

por iso:

· Seguiremos apostando polo pequeno e mediano comercio como 

fonte de riqueza e traballo no noso concello e como instrumento 

imprescindible para dotar de vida os nosos barrios coa 

colaboración da administración pública con diferentes 

campañas como até de agora.

· En todas as actuacións urbanísticas buscarase axudar a que as 

zonas da cidade sexan un punto de encontro e vida na rúa que 

teña entre outros beneficios a proxección do pequeno e mediano 

comercio.

· Seguiremos a potenciar as campañas da promoción da hostalería, 

e dos produtos de Narón do sector primario.
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E ti, Úneste á Ilusión?

· Sacaremos o maior partido posible as instalacións do concello ( 

Centro de Formación municipal, Irmáns Froilaz, ..etc) 

proxectando cursos de formación para axudar a reinserción 

laboral atendendo a grupos de mocidade, mulleres e maiores de 

50  anos e sectores máis necesitados.

· Defenderemos ante a xunta a necesidade de comedores e servizo 

de madrugadores con prazas suficientes en todos os centros que 

así o soliciten. Promoveremos a nivel supramunicipal e en 

relacións con outras administracións cociña propia alá onde 

sexa posible e catering de cercanía con produtos locais e de 

calidade onde non haxa espazo para cociña propia.

· Pularemos por un acordo entre institucións que permita traer 

para Narón un instituto politécnico que mellore a oferta de 

formación para a nosa mocidade

· Defensa das escolas do rural, asegurando a súa continuidade. 

Pular con decisión para que volva abrir a de Pedroso.

· Buscaremos blindar o concello de Narón contra a instalación de 

novas grandes areas comerciais.

Formación e educación

Investir en formación e educación é investir no futuro de Narón mais, tan 

importante é facer inversións propias, coma conseguir que as outras 

administracións cumpran coas súas obrigas. Por todo isto en Narón:

· Pularemos por crear unha feira quincenal no entorno da praza da 

Gándara para, entre outras cousas, potenciar á venda de produtos 

de proximidade e das entidades sociais de Narón e pór así o 

produto local en valor.
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· Desenvolver programas de conciliación familiar. Potenciar o 

desenvolvemento das “Escolas de Familias” en colaboración coas 

AMPAS.

· Traspaso das escolas infantis municipais á rede da Xunta de 

Galiza que as fagan 100% públicas.

· Traballar pola mellora estrutural dos centros de ensino 

(responsabilidade da Xunta) e a súa adaptación para que sexan 

inclusivos.

· Excursións escolares e relación co coidado do medio ambiente, 

ecoloxismo e reciclaxe con organizacións e asociacións que si o 

traballan, defenden e o promoven. Evitar empresas como Sogama 

ou Endesa que o fan como mero carácter propagandístico.

· Investir en I+D+i desde a formación.

Unha das premisas para poder garantir benestar e calidade de vida é 

poder contar cun

traballo digno.Desde os concellos debemos poñer as ferramentas para 

crealo.  Importante é apostar por que este sexa de calidade e que nos 

axude a medrar como sociedade cualitativa e cuantitativamente:

· Elaborar un Plan de emprego xuvenil para orientar as políticas de 

ordenación urbana, mobilidade e subvencións favorecendo a 

implantación de novas actividades económicas para a xente 

moza.

Emprego
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E ti, Úneste á Ilusión?

· Potenciar a creación de bolsas destinadas a titulados/as 

superiores, para executar proxectos de especialización, 

exportación e innovación da economía local.

· Crear redes de empresas comprometidas que favorezan a 

inserción laboral daqueles colectivos máis desprotexidos, 

“empresas colaboradoras”. Esta rede traballará mediante 

convenios a prol da igualdade de oportunidades entre todas as 

persoas, a través do estabelecemento de vantaxes para aquelas 

que se adiran.

Parques empresariais 

Faremos unha forte aposta por intentar converter os nosos polígonos 

en verdadeiros parques empresariais mediante:

· Crear un viveiro de empresas, facilitar espazos gratuítos para 

emprendedores que queiran desenvolver ideas novidosas.

· Fomentar proxectos de colaboración coas Universidades Galegas 

e cos Centros Integrados de Formación Empresarial.

· Mellora das comunicacións, transporte público aos tres 

polígonos.

· Potenciar empresas que aposten polo I+D+i e que aporten 

postos de traballo de alta cualificación.

· Seguir a promover o chan industrial e ofrecer vantaxes non só a 

grandes grupos como até agora se non tamén a autónomos e 

pequenos empresarios como lugar para poder desenvolver as 

súas ideas. 



25

municipais 2019

· Melloras das telecomunicacións.

· Mellora dos espazos de lecer e do aspecto visual.

Xestión e orzamentos

· A contratación pública será estratéxica e responsábel para 

acadar obxectivos sociais (cláusula social), éticos (comercio 

xusto e responsábel) e ambientais (cláusula verde). Valorando 

traballar con entidades sen ánimo de lucro.

· Profundizar nos criterios de xustiza social nas medidas fiscais e 

prezos públicos, incluindo bonificacións para persoas 

desempregadas. 

O concello de Narón desde a área do BNG xestionou de maneira 

transparente, rigorosa e óptima o aproveitamento dos recursos públicos 

conseguindo unha débeda bancaria 0 cando a débeda anterior era de 12 

millóns de euros. As nosas medidas son:

· Aposta por poñer os recursos dun concello saneado ao servizo 

dos intereses do pobo e da súa mellora da calidade de vida  e non 

nas grandes empresas ou na construción de obras faraónicas.

· Apostarase pola comarcalización  mancomunada dos servizos, 

especialmente nos que se recuperen das deputacións. 

· Baixadas do IBI no rural

· Facilitar os tramites e xestións. Proximidade na xestión.
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Narón e unha zona cunhas cualidades impresionantes para desenrolar 

actividades agrarias e gandeiras, e son moitos os veciños/as que apostan 

por elas. É importante facer unha aposta decidida por estas actividades 

coma unha maneira de fixar poboación no rural. Un rural forte é un 

síntoma dun concello ben estruturado.  Fixar poboación con apego á 

terra é un garante dun territorio coidado e vivo.

· Posta en valor dos productos propios do noso concello, e traballar 

no seu recoñecemento como posta en valor de Narón.

· Crear unha feira na gándara onde ofrecer postos para poder 

fomentar e dar visibilidade ao produto local.

· Facilitar a tramitación previa e as taxas para as pequenas 

industrias do sector primario.

· Crear un Centro de Formación do Sector Primario, podendo 

ubicarse na parroquia do Val.

Sectores primarios

· Fomentar a adquisición de produtos locais (do agro e do mar) nos 

servizos municipais (escolas infantís, comedores escolares, 

centros de servizos sociais, etc). 

· Estudar propostas e colaboracións que poidan facilitar a 

transformacións dos produtos do sector. Creando valor engadido 

sobre eles.

· Potenciar, como até de agora nas nosas áreas, o consumo de 

produtos de proximidade.

E ti, Úneste á Ilusión?
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sostíbel
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Avogar por un modelo de desenvolvemento sustentable é posible e 

necesario ademais de ser socialmente xusto. A destrución ambiental 

crea desigualdade e vai contra a propia saúde pola calidade do ar, as 

augas e a propia terra.

· Solicitar a modificación das pontes das pías e a do tren que 

impiden unha circulación axeitada das augas e que afecta de 

maneira especial na costa de Narón.

Natureza e medio ambiente

· Vixiar o estado dos nosos ríos e regatos e velar pola súa limpeza e 

posta en valor. A auga é fonte de vida e é preciso promover o seu 

uso racional.

· Apostar por camiños verdes, con valor paisaxístico, turístico e 

fomentador de hábitos de vida saudábel e como modo de 

comunicación (ex: paseo Freixeiro, Xuvia, contorna do río e 

andainas saudables)

· Defender a ría e a súa posta en valor saneada, viva, como ben 

paisaxístico , como lugar de traballo e tamén de lecer.

Abrirnos ao mar e rematar o saneamento. Crear unha pranta de 

compostaxe e/ou promover unha comarcal que dea cobertura a todo o 

concello implicando aforro económico e menos emisións de CO2. 

Camiñar cara a implantación da compostaxe como sistema universal e 

cumprir os obxectivos que nos marcan en biorresiduos a UE. Relación e 

colaboración con todo o asociacionismo en relación co medio ambiente 

e benestar animal.
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· Aposta decidida pola compostaxe, fronte ao modelo Sogama a 

través dun plan específico que promova unha planta na comarca. 

Impulso á compostaxe doméstica e comunitaria en todo o 

concello.

· Impulsar modelos de xestión dos residuos, que mellore os 

obxectivos de reciclaxe impostos por Europa.

· Declarar a Narón concello libre de glisofato.

· Rematar as obras de saneamento no rural.

· Apostar por unha política forestal racional e libre de incendios.

· Modelo e frecuencia de recollida de lixos na zona rural e urbana 

que garanta unha separación da calidade de materia orgánica e 

das demais fraccións do lixo.

· Plan específico contra a proliferación de plantas invasibas no 

noso concello e o seu control e retirada

· Excursións escolares e relación e cursos sobre o coidado do 

medio ambiente, ecoloxismo e reciclaxe con organizacións e 

asociacións que si o traballan, defenden e o promoven atendendo 

ás integradas na Federación Ecoloxista Galega (FEG). Evitar 

empresas como Sogama ou Endesa que cando o fan é como mero 

carácter propagandístico.

· Plan de eficiencia enerxética para edificios municipais ( 

pavillóns, …)

· Colaboración directa con todas as asociacións que protexan o 

medio ambiente e o coidado dos animais.

E ti, Úneste á Ilusión?
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· Programas de educación ambiental e sensibilización social. 

Poñer en valor o noso territorio e paisaxe e poñernos en valor a 

nós mesmas

· Elaborar distintivos que promovan unha boa actuación en 

parroquias e barrios do coidado e protección dos animais 

domésticos.

· Promover oferta vexetariana e vegana en todos os comedores e 

caterings de actos suministrados polo Concello
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conciliador
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· Pularase pola promoción do tecido asociativo veciñal e sectorial 

como mellor garante para canalizar os intereses de cada 

parroquia. Apostarase por una comunicación fluída e estable cos 

colectivos sectoriais e territoriais representativos.

· Apostamos por un concello aberto, en que os seus cargos públicos 

sexan accesíbeis ás veciñas e veciños.

· Realizaranse xuntanzas periódicas abertas en todas os barrios e 

parroquias.

O tecido asociativo é importantísimo nun concello. É o dinamismo e a 

posta en valor do mesmo. A non interferencia pero a necesaria 

colaboración da administración máis cercana é precisa. Hai que garantir 

que en todas as parroquias e barrios se dan as circunstancias para que 

haxa dinamismo porque isto implica maior relación veciñal, maior 

autoestima e maior dinamismo cultural, deportivo, e un motor de 

transformación en si mesmo. Para iso un concello ten que ser 

radicalmente democrático e aberto.

· Facilitarase en todo o posible as xestións e trámites entre 

asociacións e concello. 

Democracia, participación e transparencia

· Seguiremos traballando para que os orzamentos cada día sexan 

máis parcipativos.

Ter unha residencia de maiores pública, colaboración con entidades que 

promoven a inclusividade, recuperar os edificios históricos e darlles 

usos. Ser unha cidade viva.
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· Crearase un criterio que asegure uns mínimos de inversión anual 

en todas as parroquias do concello.

· O concello será un baluarte na defensa da veciñanza contra a  

involución democrática, de recorte dos dereitos e das liberdades 

públicas.

· Defenderase con valentía os intereses do concello fronte o resto 

de administracións reclamando o que a Narón lle corresponde.

· Profundizarase na formación de persoas das asociacións no uso 

das oficinas virtuais. 

· Crearase a figura dun “revisor” para que se cumpran 

minuciosamente todas os servizos e cláusulas ofertados e 

acordados nos convenios con diferentes empresas que traballen 

para o concello.

· Poñeranse os espazos do concello ao servizo das asociacións e 

cidadanía, regulando o uso dos espazos e instalacións públicas, 

definindo a forma e prazo para a súa solicitude e a súa 

adxudicación, de tal maneira que sexa transparente.

· Potenciarase  a participación do tecido asociativo na vida e 

actividades do concello.

· Crearase un protocolo de resolución de conflitos, para aplicar en 

aqueles casos nos que parte da veciñanza poida estar en 

desacordo con algunha decisión do concello ou con outras 

administracións.
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· Integrar a perspectiva de xénero e unha linguaxe inclusiva en 

todas as políticas municipais

· Ter un espazo propio que promova a atención psicolóxica e legal 

ás mulleres de maneira continuada e que informe, desde unha 

perspectiva de xénero, como centro de información.

· Relectura do espazo urbano desde unha perspectiva feminista: 

espazos funcionais e seguros

· Favorecer a conciliación e corresponsabilidade da vida persoal, 

laboral e familiar.

Igualdade e loita contra o patriarcado

Os  #ConcellosBNG son concellos que apostan pola igualdade, concellos 

feministas e inclusivos e demóstrano cada día co seu traballo, 

compromiso e medidas na propia acción directa, tecendo rede en 

complicidade con entidades e colectivos e para facer da igualdade de 

xénero unha prioridade social. A chegada do BNG a área de igualdade e 

servizos sociais no concello de Narón é unha boa mostra de traballo a 

prol da igualdade e agora, é o momento de seguir a avanzar:

· Incorporar cláusulas sociais na contratación pública coa 

finalidade de favorercer ás empresas que destaquen por 

desenvolver políticas en prol da igualdade.

· Xerar estratexias para que as mulleres avancen na conquista do 

espazo público.

· Impusar foros de mulleres no desenvolvemento do Plan de 

Igualdade
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· Seguir a promover a conciliación e campañas específica a prol da 

visibilización da lactancia materna.

· Traballo por unha formación en sexualidade desde unha óptica 

feminista, ao dispor da mocidade e para rachar coa norma 

relacional imposta polo sistema cisheteropatriarcal. Propostas 

de talleres de sexoloxía, palestras... de forma periódica. Ademáis, 

creación dun punto de consulta de dúbidas onde se lles atendan 

ás necesidades a aqueles que o soliciten e que sexan estes, os 

puntos de educación afectivo-sexual de referencia, os que 

ofrezan gratuitamente (por cuestións económicas ou doutra 

índole), métodos anticonceptivos e orientación nos ámbitos a 

abarcar. Poderíase facer na propia casa da Mocidade. 

· Realización dunha Romaría Feminista con periodicidade anual: 

romaría adicada a palestras,charlas, mesas redondas, encontros e 

feira de produtos, artesanía e asociacións relacionadas co 

feminismo. Actuacións de bandas e artistas galegas.

· Campañas de dinamización e visibilización do movemento 

LGTBQ para toda a poboación en relación co tecido asociativo a 

través de encontros, talleres, proxección de películas e outras 

actividades formativas e lúdicas. 

· Impulsar á recuperación da memoria histórica que evidencie a 

loita polas liberdades de todos os colectivos. 

Inclusión social e benestar

O BNG entende que os Servizos Sociais son un dereito universal e 

debemos garantir que os recursos sexan repartidos con criterios claros, 

planificados, con xustiza,  e que cumpran os obxectivos para os que son 

destinados.
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· Ampliar os programas e servizos de información e atención das 

persoas maiores: Servizo de Axuda no Fogar, Xantar na Casa, tele-

asistencia, transporte adaptado,...

Toda a veciñanza ten dereito aos mesmos servizos independentemente 

de onde vivan ou dos recursos que teñan, e correspóndelle ao concello 

velar por iso nas súas responsabilidades ou nas de outras 

administracións.

· Esixir á Xunta de Galiza a construción dunha residencia para 

maiores pública e accesible en criterios de necesidade e non de 

recursos económicos. Velar para que sexa unha construción 

baixo criterios de confort dos usuarios e non de número de 

prazas.

· Atender a diversidade funcional, garantindo o acceso de toda a 

poboación a programas de inserción social e laboral, de lecer e de 

actividade física ou deportiva.

· Esixir da Xunta a ampliación da rede de escolas infantís (dando 

preferencia á zona rural ex: parroquia do Val) ,e que estas sexan de 

xestión pública que garanta a universalidade da prestación do 

servizo e o uso da lingua propia. 

· Promover o traballo en Rede do tecido social

· Velar pola consecución dun novo centro de saúde, pero con 

maiores servizos e con maior persoal sanitario e administrativo 

atendendo a ratio por habitante.

· Número axeitado de persoas traballadoras sociais que permitan 

unha atención individualizada de todas as persoas que soliciten o 
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servizo e, desta maneira, cubrir desde o asesoramento e primeira 

diagnose, até á visita individualizada no fogar. Traballar en Rede 

con diferentes colectivos e entidades que prestan servizo de 

maniera diversa.

· Nos contratos do concello con terceiros introducir criterios e 

cláusulas que teñan en conta o compoñente de xénero, a 

inclusión social e a inserción laboral dos colectivos antes 

mencionados.

· Programas de loita contra a pobreza enerxética no concello.

· Favorecer a inserción profesional de novos grupos en risco de 

exclusión (desempregados de longa duración, persoas con 

discapacidade...). 

· Pular a creación dun Centro de Integración Social en Narón.

· Pular para adaptar todo transporte público e ampliar o número de 

prazas adaptadas. 

· Adaptar todos os edificios públicos de Narón ás persoas con 

necesidades funcionais (pictogramas, recursos sonoros…) 

· Impulsar un Plan de hortos urbanos.

· Seguir pulando para que en Narón non se fagan desafiuzamentos
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para presumir
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· Transformación do actual padroado de deportes nunha asemblea 

de entidades, pulando a participación e onde todo o tecido 

deportivo de Narón coñeza as demandas e necesidades.

· Estudarase a mellora continuada das instalacións deportivas do 

concello para a súa modernización e total accesibilidade. Será 

 Favorecer e potenciar o tempo de lecer e calidade, promover o deporte de 

base e favorecer actividades que nos poñan tamén na elite. Darlle 

visibilidade á historia de Narón e ao seu patrimonio material e 

inmaterial. Sentir o orgullo de pertencer a un concello onde a xente ten 

todos os servizos garantidos.

O deporte é indispensable para acadar benestar e por iso é preciso 

promovelo en todos os eidos, crear circunstancias que fagan que sexa 

posíbel para todas as idades e condicións. Para iso é importante a 

participación do tecido asociativo, crear actividades deportivas para 

todos os sectores de idades e unhas boas infraestruturas:

· Potenciar as actividades para adultos e maiores dun xeito 

transversal e en colaboración co asociacionismo.

· Potenciaranse os deportes que fomenten a relación coa natureza 

e o medio ambiente en espazos ao ar libre.

· Dotación do posto de persoal de deportes.

Deporte

· Potenciar os convenios económicos e de uso de instalacións cos 

clubes deportivos.



44

unha actuación preferente as instalacións axeitadas dos clubes 

de piragüismo e o de remo. Buscarase ubicación para a 

colocación dun almacén do material deportivo preto da ría.

· Impulsar a optimización das infraestruturas dos centros 

educativos para a súa utilización fora de horarios lectivo e á 

inversa: a de centros municipais para o seu uso escolar, en 

colaboración coa administración educativa e co tecido asociativo 

deportivo.

· Construír un novo skatepark nunha zona inserida no medio da 

cidade e non afastada, e dotar a cidade de elementos que faciliten 

os deportes urbanos.

· Creación dun campo de tiro con arco exterior

· Fomentarase o deporte de base e amateur promovendo a 

inclusividade desde a perspectiva de xénero e priorizando a 

participación de persoas de todas as idades e con diferentes 

capacidades.

· Creación dunha segunda piscina climatizada de orientación 

terapéutica e de iniciación á práctica deportiva con espazos 

deportivos complementares, salas de actividades dirixidas, 

espazos exteriores axeitados para a práctica deportiva en Río 

Seco.

· Impulsar a creación dunha cidade deportiva en Río Seco con 

campo de herba sintética e reforma das pistas de atletismo para 

obter a homologación para a competición. Dotación dun módulo 

cuberto para a práctica do atletismo e do tenis.

E ti, Úneste á Ilusión?
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· Integrarmos todo o patrimonio na estratexia educativa, cultural e 

turística do Concello, creando paquetes de actividades que poñan 

en valor estes recursos e os dean a coñecer de forma 

contextualizada.

Patrimonio

Narón ten un rico patrimonio cultural, material e inmaterial, que pervive 

en todo o concello como mostra dunha identidade forte, vizosa e 

dinámica. Para darlle un valor real o noso patrimonio debe ser parte do 

coñecemento conxunto e que, a súa posta en valor, serva como cohesión 

social, desenvolvemento de actividades comunitarias e dinamismo 

socio-económico e de proxección cara fora do concello de Narón no seu 

conxunto. Por iso pulamos por:

· Rematar a rehabilitación do muíño de Xuvia, dotando dun museo 

que conte a historia dos muíños e do concello de Narón, dotalo 

dun posto de información turística e dun salón sobre sobre o río 

para actos oficiais e celebración de vodas.

· Velar polo estado de outros edificios simbólicos e históricos da 

cidade e, de ser posíbel, incorporalos ao patrimonio do concello e 

tamén conseguir cesións ou colaboracións (exemplo: edificio de 

Chamorro na rúa da Estrada) dotándoos dun uso que permita abrir 

e revitalizar as zonas nas que se ubican.

· Potenciar o coñecemento do Mosteiro do Couto, e atender o 

estado da súa biblioteca (onde se garda arquivo histórico 

importantísimo) e pular por unha xestión pública da mesma.

· Pular pola adquisición do Muíño das Aceas e a súa conservación.
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· Pór en valor o patrimonio cultural e inmaterial do concello e 

potenciar o coñecemento por parte de todos os habitantes, 

especialmente os máis novos. ( Ex: Pena Lopesa, Monte dos 

nenos, Castro de Eiravedra, Muíños de Pedroso e Doso, Ponte 

medieval de Doso, Fonte de Odín, Presa do Rei, Pena Molexa …..)

Turismo

· Potenciar as festas locais, parroquiais e de barrio como referencia 

turística, tamén comarcalmente como impulso ao coñecemento 

de Narón e a súa actividade de comercio e hostalería.

O turismo constitúe unha fonte de riqueza que xera postos de traballo. 

Desenvolvelo de maneira equilibrada impedindo a especulación e 

beneficios duns poucos é responsabilidade da administración máis 

cercana. Rehabilitar e humanizar para darlle un impulso o comercio e 

hostalería local, aproveitar o patrimonio arquitectónico en desuso como 

atracción e a creación, en resumo, dun turismo de calidade e xerará 

autoestima e orgullo de pertenza das naronesas e naroneses. Para iso:

· Potenciar o turismo deportivo

· Pór en valor as rutas polo concello, como modo de coñecer o 

territorio e de acercar visitantes a Narón. 

· Impulsar unha gran ruta de sendeirismo e deportiva  polas beiras 

do río Xuvia, e que teña coma porta de entrada o Muíño de Xuvia e 

continúe pola presa do rei, e a área recreativa de Doso-Pedroso. 

Estudar a posibilidade de facer esta  ruta supramunicipal con 

financiación de fondos europeos.

· Posta en valor do camiño de Santiago e camiño a San André de 

Teixido polo seu paso polo concello. Colaboración coas 

asociacións veciñais para outras rutas.

E ti, Úneste á Ilusión?
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· Reforzar o servizo de normalización lingüística. Cunha 

aplicación transversal en todas as actividades do concello e en 

Lingua

A nosa lingua é un valor en si mesmo. É o maior patrimonio inmaterial 

que temos como pobo. Cremos importante seguir profundizando na súa 

defensa e difusión. Por iso: 

· Dotar de rendibilidade social (e como promoción do noso 

concello) a propia política cultural como unha labor de difusión 

de Narón cara o mundo. Apoiaremos a creación á produción 

propia, a investigación e o apoio a todos os axentes culturais 

locais, nomeadamente o asociacionismo cultural.

· Abrirnos ao mar en alternativas de ocio que promovan os 

produtos da nosa ría e potencien deportes acuáticos dotados de 

servizos.

· Investigar, protexer, recuperar, difundir e aproveitar os valores do 

territorio, a paisaxe e a historia.

· Dotar a Narón dun plan de ocio nocturno alternativo.

· Promover o noso patrimonio histórico e adherirse a plans 

supramunicipais.

· Fomento da historia local. Rehabilitación e investigación sobre 

autoras esquecidas e incluso silenciadas.
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· Promoverase o seu uso no comercio e empresas locais 

incentivando o seu uso con campañas propias e diferentes 

colaboracións.

todas as comunicacións públicas.

Mocidade

Por iso, en todos os apartados hai puntos específicos dirixidos á 

mocidade que van desde crear un novo skate park a un plan alternativo 

de ocio nocturno e transporte colectivo ou xerar empregos de calidade e 

· Fomentaremos o seu uso en toda a documentación do concello e 

garantizaremos que calqueira persoa poida dirixirse nela e 

utilizala nas súas xestións co concello.

· Reforzar o servizo de normalización lingüística. Cunha 

aplicación transversal en todas as actividades do concello e en 

todas as comunicacións públicas.

A mocidade é presente mais sobre todo futuro nunha sociedade. Crear 

dinámicas que promovan o ocio, a educación e a formación, 

asesoramento afectivo – sexual, campañas que pulen e visibilicen a 

diversidade, plans de emprego xuvenil que paren a emigración e fixen 

poboación, promoción do deporte de base e lugares para expandir as 

manifestacións nas diferentes artes urbanas, deportes alternativos, 

tecido asociativo xuvenil, canles de participación directa da xuventude 

no que lles atinxe directamente como colectivo diverso é, en definitiva, 

apostar por Narón e crer na capacidade transformadora da súa 

poboación. 

· Apostarase polo seu uso na oferta cultural do concello, 

especialmente en actividades dirixidas á infancia a través do 

programa APEGO.
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promoción de vivendas. 

E é por iso que non numeramos diferentes apartados nesta sección se 

non que vos animamos a ler o programa feito con centos de aportacións 

ou simplemente seguir a falar e construír o Narón no que todos e todas 

queremos vivir. Isto é unha obra colectiva e pensada no beneficio de toda 

a veciñanza. 
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