E para vivir... Lugo?
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Gústanos Lugo. Somos veciñas
e veciños que escollemos vivir aquí porque queremos. Algúns medramos aquí e a outros
tróuxonos a vida, pero a todos
nos une o mesmo desexo de
habitarmos un concello estruturado a nivel humano, onde
se poida vivir e traballar dignamente, en todos os sentidos.
Por iso entramos en política
e por iso levamos catro anos
facendo todo o que podemos
para mellorar a nosa cidade e a
súa contorna.
Non é sempre doado vivir en
Lugo. Nin traballar nel. Á fal-

ta de articulación da cidade
súmase unha política de vivenda contraditoria que por
unha banda fixo aumentar o
número de casas dispoñíbeis
por riba das necesarias e, pola
outra, non é capaz de asegurar
a todas as persoas medios dabondo para afrontar o gasto en
vivenda.
A mesma política, engadimos,
que fai que abrir un negocio
en Lugo sexa un exercicio de
paciencia e que espazos onde
debera prender a actividade
económica fiquen baleiros. En
silencio. Como a cidade.

Fálase de...
Faltan axudas para alugar
cun 20% de casas baleiras
Acabando coa fenda dixital no noso rural
Lugo, aliado da mocidade
Que sabes da velutina?
As oportunidades da
mancomunidade
E moito máis!

Casas sen xente e xente sen casa

No mes de xuño deu o berro
de alarma o Instituto Nacional
de Estatística. No informe de
Indicadores Urbanos, situaba
nun terrorífico 20% a porcentaxe de vivendas baleiras no
noso concello. A cifra puña
Lugo na terceira posición en
todo o Estado español e na segunda en Galicia, logo de Ourense (que nos “gaña” por un
simple 1,71%).
É preciso aclarar que os datos
que proporciona o INE fan referencia ao 2011. Hoxe, logo
de sete anos, a situación non
tivo traza de mellora. Isto fai
que nos atopemos nun escenario onde a oferta de vivendas en Lugo debería cumprir
plenamente a demanda. Deste
modo, debera garantir a todas
as persoas que desexen vivir

en Lugo un fogar. Pero temos
moi claro que isto non é así no
mundo real.

Insuficientes axudas ao
alugueiro nunha cidade
co 20% de casas baleiras
Na última convocatoria de
axudas ao alugueiro atendíanse 88 solicitudes. Pero 153 non
eran tidas en conta aínda que
cumprían cos requisitos establecidos. Evidenciábase así un
desaxuste grave entre a necesidade de axuda e a dispoñibilidade ou capacidade de atendela por parte do goberno.
Conseguimos un suplemento
de crédito para financiar parte
das axudas restantes, sendo a
ampliación acordada en pleno efectivizada durante o mes
de decembro. O paso adiante

que conseguimos neste eido
non bastará, sen embargo, se
falta unha vontade firme para
resolver o problema e sen un
modelo urbano que aposte na
revitalización da cidade e non
na política do ladrillo. E seguiremos na mesma.
Foi con este convencemento
que Lugonovo apoiou a creación dunha Oficina de Asesoramento en Materia de Vivenda no Concello, esperando
que servise como ferramenta
da cidadanía para informarse
sobre axudas e para a promoción do parque inmobiliario
baleiro da cidade, dentro do
mercado de arrendamento. A
transparencia informativa e
o fluxo constante de comunicación son tamén soportes da
política eficaz de vivenda.

Solicita a túa axuda ata o 22 de xaneiro
A instancias de Lugonovo, o
Pleno municipal acordou en
xullo do ano pasado proceder a unha nova convocatoria
de axudas ao alugueiro que

incluíse unha contía maior
cá anteriormente dispoñíbel.
Finalmente, dende o 24 de
decembro, e ata o vindeiro
día 22 de xaneiro, é posíbel

presentar as solicitudes para
acceder ás axudas que agora
ascenden a 300.000 euros.
Infórmate no Concello. É o
teu dereito!

O rural tamén é global
Internet é unha das forzas motrices da sociedade moderna. Boa
parte da vida da cidadanía faise en contacto case permanente
con esta tecnoloxía. Chegou un
momento en que a disparidade
nas oportunidades e condicións
de acceso á mesma se converteron nunha nova forma de discriminación cara a colectivos que
non contan con esta ferramenta.
Chámase “fenda dixital” á distancia entre grupos humanos e
sociais en relación ao acceso que
conseguen ter ás tecnoloxías da
información. Como forma de
exclusión que é, está relacionada
con outro tipo de desigualdades

como as económicas, culturais
ou de xénero. Debido á fenda
dixital, grupos de persoas quedan á marxe dun dos principais
fenómenos actuais do progreso.

A fenda dixital exclúe
ducias de zonas de Lugo
das novas tecnoloxías
No caso de Lugo, o Ministerio de
Industria dá a cifra de 312 zonas
brancas NGA dentro do municipio: sen tecnoloxías de nova xeración nin previsión a curto prazo. Habitualmente, motivadas na
pouca rendabilidade que estas
áreas supoñen para as operadoras, con moi poucos residentes

censados como sucede na Laxe,
no Xestal ou os Silgueiros.
Foi por iso que presentamos e
aprobamos unha moción no pleno para dotar estas áreas rurais
de internet de calidade.
Como senón asentar poboación
no rural ou poñer en valor o sector primario, moito máis dependente da tecnoloxía do que se
adoita crer fóra del, se a veciñanza carece desta oportunidade de
comunicación? Por non falar da
falta dun abastecemento público
de auga, do saneamento ou da
falta dun sistema de transporte
que integre o centro do concello
coa súa periferia rural.

E traballar... pódese?
As licenzas urbanísticas e de actividade son unha ferramenta
de grande importancia na xestión dun concello. Permiten a
un goberno coñecer e controlar
o desenvolvemento e crecemento, adecuándoo á realidade local,
contribuír a garantir o acceso
ao mercado nas mellores condicións ás persoas que queren emprender e, tamén, a asegurar un
modelo de equidade.
Pero cando un goberno renuncia
a esta ferramenta para convertela nunha traba burocrática que
frea a actividade local, ao final

debuxa un panorama de estancamento económico e parálise
institucional. Ese é exactamente
o modelo que hoxe vivimos en
Lugo.

Ata 2 anos agardando
pola licenza municipal
Lugonovo leva tempo movéndose para cambiar esta situación,
conseguindo a unidade da oposición nun tema fundamental
que esperta auténtico temor entre non poucos axentes sociais
da cidade. “Non se pode consentir que se tarde dous anos en

abrir a carpeta dun expediente”
aseveraba a nosa candidata ás
vindeiras eleccións municipais
Cristina Pérez Herráiz a mediados de ano logo de se xuntar con
representantes dos promotores e
dos colexios de arquitectos, aparelladores e enxeñeiros que lle
trasladaban esa cifra.
Nun Concello paralizado pola
RPT, con atribucións pouco claras e tendencia á cronificación
dos procesos, os retrasos nas
licenzas trasladan á actividade
económica a desidia institucional. E non sobra tempo.

Propósitos de Aninovo do goberno
Catro anos non dan para moito e ao goberno local acumúlaselle o traballo. Hai unha chea de contratos
caducos ou en situación irregular que cómpre poñer ao día axiña. En exclusiva, presentámosche a lista de
propósitos de Aninovo dun goberno local que xa está coa conta atrás e a vista en maio.

Un Concello coas paredes opacas
O goberno local non só ten un
problema cos contratos. Teno
coa transparencia. Boa proba
disto son os contratos menores,
que levan dende marzo do ano
pasado sen publicarse incumprindo a obrigatoriedade de
publicitalo nun prazo de 3 meses dende a sinatura de acordo e
cunha serie de requisitos como
dar a coñecer a contía total do
valor dos contratos que unha
empresa determinada ten co goberno local.
É unha teimuda vontade de opa-

car o labor municipal que se reflicte na propia páxina web, cuxo
contrato de mantemento está
caduco. Unha situación evidente nunha web onde resulta difícil
acceder a información tan básica como os convenios vixentes
ou a composición correcta dos
Grupos Municipais.
Outro exemplo da nula vontade do goberno local por render
contas da súa xestión ante a cidadanía está no inservíbel portal de transparencia, paradigma,
pola súa desorganización e falta

de rigor, de como non debe operar unha web deste tipo se o seu
obxectivo é informar.
Hai opacidades perigosas: o goberno mantivo até o último minuto sen presentar a Conta Xeral
de 2017 no ano que vén de rematar. No peor dos casos, isto puido
ter privado a Lugo da súa participación nos ingresos do Estado,
unha neglixencia gravísima.
Até é posíbel preguntarse, con
retranca: será co obxectivo de
informar o menos posíbel que se
desactivou buses.lugonet.com?

Un Lugo novo...
Lugonovo vén de conseguir
no pleno que Lugo solicite
converterse en Municipio
Aliado de UNICEF, ademáis
de comezar o procedemento
para ser recoñecida como Cidade Amiga da Infancia.
Con esta iniciativa queremos
recoñecer na mocidade luguesa o futuro do Concello
e traballar activamente, con
todos os axentes políticos,
sociais e institucionais da cidade.

É con ese mesmo obxectivo
que UNICEF leva dúas décadas impulsando un programa innovador e dinamizador
dende o ámbito municipal
que agora convidamos ao
noso Concello a adoptar.
“A finalidade é acontribuír a
un maior compromiso público e social a prol dos dereitos

das e dos cativos e adolescentes”, lembrou a nosa portavoz
e candidata ás vindeiras eleccións municipais Cristina Pérez Herraiz.
Lembramos que a rede integra máis de 30 países e ten
no Estado máis dun cento de
municipios. Un Lugo para a
mocidade é un Lugo global.

Buscamos unha cidade
amábel e cómoda para
a mocidade luguesa
Trátase de proporcionar ás
mozas e aos mozos, nenas e
nenos, estratexias orientadas
a mellorar o seu benestar,
animalas a súa participación
nos asuntos da cidade e, moi
especialmente, dotalas dun
espazo amábel onde desenvolver a súa vida: Lugo.

A proposta acadou o apoio unánime da corporación

O debate das pensións percorre Europa. Coa complicidade dos Estados e institucións, avógase por un
modelo de fondos privados
de capitalización, substitutivos das pensións públicas.
O que resultaría na degradación notábel das condicións

de vida das persoas con menos recursos e na debilitación dos mecanismos redistributivos. Catastrófico para
Lugo, cun 20% de persoas
pensionistas.
A eurodeputada Lidia Senra
e o economista Xabier Pérez
Davila presentaron no noso

... e non tan novo
local “O futuro das pensións:
Galiza, Estado español e Europa”. Unha reflexión ben
fundamentada de 15 expertos da UE sobre a viabilidade
do modelo público.
Pódelo pedir gratuitamente
en Lugonovo (Ronda da Muralla, 164).

Sabes se podes solicitar a exención
dalgunha taxa municipal?
De que vale unha política pública descoñecida polas persoas
que poden beneficiarse dela?
Non é unha pregunta retórica: é
unha alerta sobre a desidia que
o goberno local amosa á hora de
dar a coñecer os acordos políticos que procuran mellorar a situación das persoas que sofren
os efectos máis severos da desigualdade.
Un caso evidente vivímolo en
Lugo co caso das persoas pensionistas que perciben unha
paga non contributiva. As cifras
que proporciona o Instituto Galego de Estatística falan de 1183
pensionistas deste tipo no noso
municipio. Dende 2016, a instancias de Lugonovo, o Concello
aprobou a exención das taxas de
auga, lixo e sumidoiro para estas
persoas, atendendo á necesidade de librar ás rendas e ingresos
máis baixos do peso das cargas fiscais, segundo a filosofía
de que quen menos ten, menos
pode contribuír. Pois ben, dende
aquela foron apenas 70 persoas

as que solicitaron acollerse a esta
exención, que supón un aforro
notábel nos gastos fixos dun fogar.
Que sucedeu? Pois que o goberno municipal, logo dun “si” coa
boca pequena, procedeu a levar
para diante a iniciativa sen pensar, en ningún momento, en dotala dun soporte publicitario suficiente para que as persoas que
podían ser as súas potenciais beneficiarias coñecesen esta axuda.

Se cobras unha pensión
non contributiva podes
beneficiarte de varias
Atopámonos ante un caso de
evidente desinterese que fai que
os cambios positivos dunha política social sexan insuficientes
ao ser a información ao público
raquítica.
A transparencia non é o forte do
goberno de Lugo. Algo tan simple como unha guía informativa
municipal que nomee e describa brevemente os descontos nas
ordenanzas municipais e outro

tipo de axudas e exencións que
poidan beneficiar á cidadanía
sería un complemento perfecto
para unha páxina web municipal
útil, ademais de ser unha publicación que viría moi ben en centros educativos, socioculturais e
outros espazos municipais.
O problema é que, nunha páxina
web que chega a rexistrar media
década de atraso en temas tan
importantes como obras municipais, pedir un ritmo constante de actualización e un espírito
divulgativo case parece o mesmo
que pedir un milagre.
E a Xunta, que?
As axudas e exencións fiscais á
cidadanía que o precisa son un
interese secundario para o goberno local. Non en van prioriza
eximir á Xunta de varios anos de
IBI negándolle case 4 millóns de
euros ás arcas municipais en troco da dotación do Auditorio, que
apenas sobrepasa os 2 millóns.
Os feitos sempre definen as prioridades, máis alá das palabras.

Transporte: por un modelo sostible
Un dos temas recorrentes nos
plenos municipais é o do transporte, mobilidade e ORA. Adóitanse contrapor modelos opostos. Hai forzas políticas que
defenden un modelo centrado
no incentivo do vehículo privado, que volve a circulación máis
caótica e afonda nos problemas
derivados: insuficiencia de prazas de aparcadoiro, masificación
destas, diminución do seu tamaño, emisións de gases...
Detrás da escusa da comodidade escóndese un modelo pouco
eficiente e daniño. Unha cidade
que cheira a fume de motor.

con--

Pola contra, un modelo que
aposta pola redución gradual
do uso do coche privado dentro
da cidade mellora a calidade de
vida e compromiso co medioambiente e a saúde. Por iso reclamamos aparcadoiros disuasorios na

contorna e o cumprimento do
acordo plenario por un sistema
de servizo público de aparcadoiro, combinado cun sistema público de transportes operativo e
eficiente. Como fan máis de 220
grandes urbes europeas.

Lugo, na vangarda contra a soidade
Hai poucos meses conseguimos
a aprobación dun protocolo de
intervención para evitar o illamento social das persoas maiores que viven soas. Unha cuarta
parte dos fogares galegos están
habitados por unha única persoa
e a metade destas ten máis de 65
anos. Arredor de 200 persoas
maiores morren soas cada ano
en Galicia. Trátase dunha urxen-

cia para garantir o benestar social que en decembro chegou por
fin ao Congreso dos Deputados.
O parlamento español instou daquela ao Goberno a desenvolver
unha Estratexia Nacional contra
a Soidade que segue os pasos
da iniciativa aprobada en Lugo
e noutros lugares do Estado, co
exemplo especial de iniciativas
de coidados intracomunitarios

como é o caso do “Bo Veciño” en
Barcelona.
É unha incorporación máis que
benvida á loita contra a soidade
e por unha terceira idade sen a
pantasma da exclusión social.
Neste sentido, é un orgullo para
a nosa cidade terse adiantado ao
Goberno estatal e ter avanzado
no deseño e implementación
dunha estratexia de seu.

Monte comunal: unha oportunidade

O 35% do monte arrasado polos
incendios forestais no Estado
durante 2017 foi monte galego.
Por outra banda, os concellos rurais do noso país perden 25 habitantes cada día e dous terzos dos
postos de traballo vinculados ao
sector primario galego desapareceron dende o ano 2000.
Que teñen que ver entre si todos
eses datos? Son síntomas dunha
mesma realidade: a destrución
paseniña pero segura do rural
galego, incluída a zona rural do
noso concello, por unha mestura
de carencia de servizos, envellecemento poboacional e ausencia
de oportunidades.

Chegou o momento de afrontar
o rural como unha oportunidade
no canto de coma un custo, que é
a forma de concibilo da maioría
de gobernos locais, autonómicos
e estatais da nosa historia. Nese
sentido, os montes comunais lugueses representan un valor que
non se adoita ter en conta.

Un novo espazo para as
explotacións agrícolas e
a innovación económica
Falemos de cifras: 1092 parcelas
que suman 569 hectáreas, cuxa
xestión adoita recaer nas mancomunidades de residentes dos
núcleos de poboación da zona.

Urxe regularizar estas propiedades e estudar o aproveitamento
actual para determinar que terras inutilizadas poden poñerse
ao dispor da cidadanía. Máis alá
das superficies de monte baixo
ou forestal, é evidente que existen terras sen uso ningún. Lugonovo propón que sirvan para
as explotacións que precisen
de ampliacións ou para asentar
novas actividades no rural, que
acheguen innovación e poboación. Desta forma conséguese
evitar o abandono de terras, reducindo o risco de incendios e
a presenza en zonas urbanas de
especies coma o xabarín.

Como actuar ante a velutina?
A avespa velutina chegou hai algo máis de media
década a Galicia. Dende aquela converteuse nun
problema ecolóxico que preocupa tamén polas consecuencias sobre a saúde e a seguridade humana
que pode acarrear. A propia Xunta de Galicia chamou a afacerse á convivencia con esta incómoda
especie, logo dunha extensión polo territorio con
traza de irreversíbel.
Quixemos contribuir a difundir coñecementos básicos e nocións de seguridade en relación con esta
especie, tanto para lle servir de axuda á cidadanía
como para mitigar a situación de alarma social. Por
iso organizamos un encontro con Lolo Andrade,
unha das voces máis recoñecidas no noso país no
combate á presenza da velutina. “Como actuar ante
a velutina” xuntou un bo grupo de veciñas e veciños do noso concello, especialmente da área rural,
que tiveron a ocasión de escoitar consellos e ideas
para afrontar a presenza desta especie, un auténtico
pesadelo nalgunhas zonas do noso país. As persoas
asistentes expuxeron as súas dúbidas nun proveitoso diálogo.
Durante a charla fíxose especial fincapé no coñecemento e na capacidade de identificar correctamente a especie. Lolo Andrade defendeu a necesidade
de utilizar métodos de combate á velutina que non
ameacen a outras especies autóctonas, que resultan
inofensivas e necesarias para a biodiversidade.

Coñeces Lugo?
O profesor Carlos Baliñas Pérez, historiador e profesor da Facultade de Humanidades de Lugo, achéganos dez
monumentos lugueses. Lugares senlleiros da nosa historia sen os cales Lugo non tería sido o mesmo.

Castro da Piringalla (séculos III AC - III DC).Fronte á imaxe popular, Lugo xa existía antes da fundación da
cidade romana en tempos de Augusto. As obras nos depósitos de auga en 2007 sacaron á luz a existencia dun
castro habitado, cuxa poboación indíxena coexistiu coas orixes de Lucus Augusti e interrelacionou cos veciños
da nacente urbe imperial. Tipicamente, as primeiras escavacións de urxencia nunca tiveron continuidade e os
moi publicitados proxectos de posta en valor do xacemento quedaron en nada. De feito, é virtualmente descoñecido polos lugueses e luguesas.
(Atende á nosa web www.lugonovo.gal para máis!)

