Ideas claras dos
#ConcellosBNG
Vilas e cidades para as persoas.
Concellos pensados para a calidade
de vida, a convivencia, a seguridade, a
saúde.
Boa xestión.
Transparente e rigorosa cos recursos
públicos e eficaz, áxil e solvente cara a
veciñanza.
Mellores servizos.
Bos servizos públicos á veciñanza e
garantía de equidade no acceso.
Apoio á actividade económica.
Con criterio e intelixencia, desde o
desenvolvemento local, con apoio ao
talento e as boas ideas.
A igualdade de xénero como prioridade.
Concellos feministas, que fan da
igualdade de xénero unha prioridade.
Compromiso medioambiental.
Concellos que coidan e defenden o
territorio desde a sustentabilidade.
Democracia e dereitos.
Para máis convivencia, cohesión social
e dereitos para todas e todos.
Concellos galegos.
Que impulsan e apoian activamente a
nosa lingua, cultura e patrimonio.

Narón das persoas
As rúas son un dereito e mecanismo de cohesión social, como
a sanidade, educación ou a cobertura social. Gañar o espazo
público ás persoas: promover transporte público e alternativo,
potenciar o pequeno e mediano comercio, humanizar e
promover o tecido asociativo, chegando a cultura e as
actividades a todas as parroquias. Conectar barrios, integrar
rural e urbano co novo Plan Xeral.
Narón das oportunidades
Unha premisa para poder garantir calidade de vida é contar
cun traballo digno. Impulsar medidas que dinamicen a
economía local e apoiar o coñecemento, a investigación e
innovación que promoven empregos de calidade. Favorecer o
retorno da mocidade emigrada. Narón, como motor económico,
incentivará un plan para os tres parques empresariais.
Narón sostíbel
Abrirnos ao mar e rematar o saneamento.
Crear unha pranta de compostaxe e/ou promover unha
comarcal que cubra todo o concello, implicando aforro
económico e menos emisións de CO2. Camiñar cara a
implantación da compostaxe como sistema universal e
cumprir os obxectivos en biorresiduos fixados pola UE.
Narón conciliador
Ter unha residencia de maiores pública, colaboración con
entidades que promoven a inclusividade, recuperar os edificios
históricos e darlles uso. Ser unha cidade viva.
Narón para presumir
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.
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Olaia Ledo Díaz

Adiante con
ideas claras
Queremos Narón, mais queremos máis: sen atrancos e sen atallos. Olaia Ledo e todo o BNG traballamos e traballaremos polo
mellor Narón. Poñer en marcha un novo proxecto de cidade
viva, dinámica, consciente do seu potencial e orgullosa da súa
identidade porque pensamos, soñamos e construímos para
transformar as ideas en feitos. O BNG ten un proxecto para Narón, un proxecto para colocar as persoas no centro, un proxecto
do futuro que relance Narón para convertelo no lugar do que
sentirnos persoas orgullosas de pertencer a el polo seu benestar e servizos. Para facelo, non imos inventar nada, o BNG ten
un modelo de concellos que é recoñecíbel en todo o país e que
se traduce nunha mellora das condicións de vida das persoas
que neles habitan.
É o momento de dar un paso adiante. Un Narón que integre
rural e urbano, que sexa motor de emprego, que o pequeno e
mediano comercio atope o seu lugar, que traballe o deporte de
base, que manteña barrios e parroquias vivas, que promova
lugares de encontro e que cohesione. Un Narón inclusivo de
todos e todas onde o espazo público sexa recuperado para as
persoas independentemente da súa condición social, económica ou física, que sexa unha cidade segura, amábel. Somos
conscientes de que Narón tamén mellora grazas ao traballo do
BNG e agora temos un concello saneado, sen recortes, que loita
por unha igualdade real e que quere ser inclusiva, mais para
sermos inclusivos de verdade precisamos un BNG forte, capaz
de tomar as medidas nas que todos e todas saiamos beneficiadas. Transformar a realidade para mellor pasa por sermos máis
sostíbeis co medio ambiente, crear unha pranta de compostaxe
que sexa alternativa a Sogama (faranos reducir custes e tamén
emisións de CO2), que a cultura chegue a todas as parroquias e
haxa actividades de ocio en todas elas, que creemos mercados
alternativos que permitan ás persoas produtoras primarias
da zona vender os seus produtos e ás asociacións sen ánimo
de lucro poderen ofertar os seus servizos, que fagamos hortas
urbanas para quen así o solicite. É preciso un plan que prote-

xa e viabilice o pequeno comercio, que promova o comercio
de rúa. Precisamos abrirnos ao mar, promover o noso valioso
patrimonio etnográfico e favorecer as relacións entre barrios e
parroquias así como o seu tecido asociativo. Os concellos BNG
son lugares onde a xente se sinte identificada e xenera autoestima e iso é o que queremos para Narón: que as naronesas e
naroneses alá onde vaiamos digamos de onde somos e onde
queremos quedar xeración tras xeración. Confíamos na xente
e sabemos do bo traballo feito polo BLOQUE, mais agora temos
todas as posibilidades de ser vangarda e exemplo de benestar.
Confía en nós porque confíamos nas posibilidades de Narón e
temos ilusión polo futuro. Con ideas claras todo chega e agora
é a hora de construír os soños. É a hora das persoas. É a hora
do BNG. Vota BNG e gañemos o futuro . Vota ideas claras.
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Candidatura

01.- Olaia Ledo Díaz
02.- Geno Carballeira López
03.- Dolores Prieto Luna
04.- Manuel Hermida Franco
05.- Margarida Leirachá Pita
06.- Nicolás Manso López
07.- Lidia Romero Picos
08.- Marcos Sánchez Branco
09.- Xiana González Pico
10.-Pepe Teixido Vidal
11.-Mª Do Carme Formoso Corral
12.-Luis Rei Abad
13.-Elena Lorenzo Casteleiro
14.-Susana Luaces Lorenzo
15.-Daniel Amarelo Montero
16.-Pili Carballeira López
17.-Marta Grandal Anca
18.-Pablo Pico Arenas
19.-Karina Rosario Castillo
20.-Xosé Gómez Fandiño
21.-Teresa Sabio Rodríguez
Suplentes
01.- Eva Guerrero Rico
02.- Xosé Anxo Rodríguez Grandal
03.- Marica Sánchez-Andrade
04.- Paco Sanesteban Veiga
05.- Fernando Romero Rei
06.- Xosé Miguel Varela Serantes
07.- Rocío Rodríguez Sabio
08.- Silvia Fernández Bogo
09.- Rodolfo Fernández Vázquez
10.-Nerea Cazás Fraga

