Humanicemos Lugo
O pleno municipal do mes de
outubro aprobou a proposta de Lugonovo para elaborar
un protocolo de intervención
que evite o illamento social
das persoas maiores que viven
soas. Esta é unha medida que
pretende atallar un problema
que as administracións case
sempre adoitan esquecer, cuxas cifras son pouco coñecidas
e que, coa actual evolución demográfica da sociedade, será
previsibelmente cada vez máis
acuciante.
Lugonovo reclamou nesta xuntanza da corporación un estu-

do municipal encamiñado a
determinar cal é a porcentaxe
de persoas maiores que viven
soas tanto na cidade como nas
áreas rurais do noso Concello. Os datos que coñecemos
en Galicia sinalan que máis do
26% dos fogares está composto
por unha soa persoa. A metade
destas persoas que residen soas
ten 65 anos ou máis. Unha realidade que nos interpela como
sociedade ante a que ninguén
debe pechar os ollos. Esperamos que a nosa proposta sexa
o primeiro paso no bo camiño.
Un camiño que andar xuntos.

Fálase de...
O caos de persoal
afecta aos bombeiros
Cidade do S. XXI,
infraestruturas do S. XX
A Escola de Música non
se pecha!
Solucións Naturais para
Problemas Urbanos
Pasatempos: que sabes
da túa cidade?

Ninguén queda atrás
Calcúlase que en toda Galicia
hai preto de 120.000 persoas
de 65 anos ou máis que viven
soas. Unha sociedade defínese, ante todo, por como trata as persoas que precisan da
implicación e intervención
social. É nesta realidade onde
se fundamenta a moción que
Lugonovo levou a pleno no
pasado mes de outubro conseguindo o apoio unánime da
corporación. Un protocolo de
intervención social para facer
fronte ao illamento social e

ás mortes en soidade, cimentado nun estudo previo da
situación, é unha ferramenta esencial que poñemos en
mans do goberno municipal
para así mellorar a vida das
persoas.

Podemos mellorar a
vida das persoas se
combinamos recursos
Con isto en mente, é urxente
coordinar os recursos dispoñíbeis entre os Servizos Sociais municipais e sanitarios

O Concello e o persoal
A situación do persoal no Concello de Lugo arrastra, dende
hai anos, a pesada lousa da improvisación. Como resultado,
hoxe a palabra que mellor a define é catastrófica. Cunha RPT
fosilizada no 2006 e a escasa altura política do executivo local,
o problema fíxose crónico. Son
moitos mandatos seguidos de
inacción.
A vixencia dunha RPT obsoleta convive con outras carencias
de persoal que, estes días, fican
especialmente de manifesto no
tocante ao corpo de Bombeiros.

Cunha oferta pública de emprego pendente de convocar dende 2015, hoxe contan con só 38
efectivos, tres deles de baixa,
para unha cidade de 100.000 habitantes e a súa contorna. Con
eivas de mando e coordinación,
hai consecuencias en materia de
seguridade para Lugo.
Dende Lugonovo apoiamos as
reivindicacións do persoal de
bombeiros para acabar coa precariedade laboral á que os somete o Concello e esiximos que
se cubran axiña as 12 vacantes
previstas no parque municipal.

coas familias, o sistema de
voluntariado e outros axentes sociais. O obxectivo é a
incorporación dos usuarios,
cando sexa preciso, aos programas de teleasistencia e de
seguimento.
Trátase, ademais, dunha proposta que non perde de vista iniciativas levadas a cabo
noutros lugares do Estado
español, como o proxecto do
“Bo Veciño” en Barcelona.
Aprendamos a ollar en redor
e aproveitar as boas ideas.

Por unha cidade con Música
A Escola de Música representa
un dos grandes logros da nosa
cidade. Un espazo interxeracional, de aprendizaxe e lecer, ben
integrado na vida do concello e
referencial no seu ámbito.

Urxe modificar a actual
RPT con sentidiño

A sentenza que anulou a modificación da Relación de Postos
de Traballo municipal (RPT)
pola que se cambiou a situación
dos traballadores municipais
a xornada completa no seu día
evidencia o legado de deixadez,

escasa previsión e improvisación que caracterizaron a etapa
Orozco e o actual goberno do
PSOE local.
É necesario salvar a Escola de
Música, os postos de traballo e
o seu importante papel no seo
da nosa cidade. Para iso, a alternativa que Lugonovo defende é
unha nova modificación parcial
da RPT que consiga dotar a Escola da necesaria estabilidade
orgánica e de persoal. Temos
que ter valentía dabondo para
ir ao fondo dos problemas e que
Lugo non perda a súa Música.

Lugo: goberno do S. XIX, cidade do S. XXI
Unha cidade en movemento
precisa dunhas infraestruturas á
altura. Lugo é cabeza da provincia e motor da súa área, aínda
que o goberno o esqueza, demasiado ocupado no seu letargo.
Un exemplo é a Estación Intermodal, a eterna promesa para a integración das conexións por autobús e tren co trazado urbano.
Adif vén de presentar o anteproxecto segundo o protocolo
asinado en agosto de 2010. Vender politicamente coma un éxito
a implementación dun acordo
de hai oito anos é un indicativo pavoroso da importancia
que certas forzas políticas dan

á cidade. Non fora un camiño
doado chegar até aquí. Lembremos que en febreiro deste ano
a Xunta, o Goberno central e o
Concello prometeron un novo
convenio. A comezos deste mes,
aprobaron asinar un acordo en
xaneiro. De sinatura en sinatura
comeremos as uvas sen a Intermodal no horizonte.

Falta un proxecto de
integración entre a
cidade e a súa área

Non podemos esquecer o aparcadoiro do Adif, que segue carecendo dunha ligazón co centro
da cidade mediante buses lan-

zadeira. Unha idea extensíbel ao
resto de estacionamentos disuasorios previstos que integraría
e artellaría as áreas do concello
grazas a un servizo de transporte público, eficaz e áxil, como
propuxo Lugonovo. Cómpre
non esquecer que foi a primeira
forza que pediu dotar a capital
con zonas gratuítas de aparcamento na periferia.
Pero o déficit de infraestruturas e servizos non só se sente
no interior da cidade. Nas áreas
rurais do Concello, coa falta de
mantemento no verán, atopamos grande número de pistas
en mal estado. Sen que importe.

Problemas urbanos? Solucións naturais
As cidades modernas afrontan a unha longa serie de
problemas cuxas solucións moitas veces son simples
se non perdemos a natureza de vista. Lugo, cunha
área rural extensa e unha zona urbana moderna,
pode beneficiarse de iniciativas doutras cidades europeas. Estrasburgo ou Cracovia son exemplos de
urbes que, grazas a ecodistritos ligados á área fluvial e xardíns públicos deseñados por e para a veciñanza cun obxectivo terapéutico e de integración
social, melloran a calidade de vida da xente.
De todo isto falounos recentemente Wim Timmermans, profesor da Universidade de Wageningen
(Holanda) e técnico en planificación urbana en
zonas verdes. Na charla e no debate posterior xurdiron moitas ideas para poñer Lugo no mapa das
cidades verdes europeas. Seguiremos falando disto!

Coñeces Lugo?

1: Horizontal: Principal pegada romana en Lugo.
Vertical: Apelido do arquitecto a quen debemos o Mercado Municipal.
2: Anos de espera para algunhas licenzas municipais.
3: Parroquia luguesa por onde entra o Camiño Primitivo.
4: Porcentaxe de vivenda baleira en Lugo.
5: Nome de pila dun dos fundadores da cidade.
6: Mes en que se celebrou a Asemblea Nazonalista de Lugo.
7: Perigosa substancia que duplica, en varios mananciais
de Lugo, o límite permitido.
8: Animal que Lugonovo propuxo incorporar ao coidado
das zonas verdes.
9: Número de portas da Muralla.

Vémonos axiña

Lolo Andrade é un dos maiores expertos sobre
como tratar coa velutina. Convidámosvos a falar
con el sobre maneiras de lidar con esta especie
invasora de avespa que ameaza a biodiversidade e
pode resultar daniña para o ser humano.

Consulta a solución en www.lugonovo.gal

