vale

O voto que
para o Lugo que

O día 26 escollemos entre dous modelos
de cidade. Os últimos catro anos non foron o que queremos para a nosa casa. O
Concello está parado, a atención á cidadanía e ás urxencias sociais non funciona
como debe e a potencialidade económica de Lugo segue desaproveitada.
Deberiamos ser un referente económico
na nosa contorna. Temos talento, temos
recursos e temos vontade. Pero faltan

queres

moitas cousas: infraestruturas, apoio, un
goberno decidido a servir como soporte
da iniciativa cidadá e non como dique de
contención ao progreso.
Somos un grupo de veciñas e veciños
que damos un paso adiante ante esta situación. Non queremos seguir escoitando que as cousas non poden ir mellor:
faremos que vaian. Vivimos o noso día a
día nun Lugo que non satisfai as deman-

das das persoas. É o momento de dar a
volta ao conto.
Temos tres convicións básicas que aplicaremos dende o minuto un no Goberno:
atender ás necesidades sociais, desbloquear a parálise do Concello e unha política firme para dinamizar a economía
local. Levamos catro anos demostrando
que somos o voto de esquerda responsábel e útil. Con sentidiño, pero con valentía.

Valentía para cambiar as cousas
Lugonovo é a proposta da cidadanía preocupada coa súa situación da súa cidade que quere cambiar as cousas. Veciñanza que un día dixo “basta” e decidiu implicarse para que Lugo volva avanzar. Presentámosche a
algunhas das persoas que conforman a nosa candidatura e os seus motivos para dar este paso adiante.

CRISTINA PÉREZ

PAULA GONZÁLEZ
Economista.
nº3 da candidatura.

Historiador. Profesor da USC.
nº4 da candidatura.

Cheguei á política ao ver a
realidade da crise. Repre
sentei á cidadanía durante
catro anos no Concello, tra
ballando na oposición para
sacar adiante a cidade.
Agora chegou o momento
de que Lugonovo dea un
paso adiante co teu voto
para que a nosa veciñanza
teña un goberno á altura.

Que a perspectiva femi
nina sexa transversal a
todo tipo de políticas; que
a voz de todas se escoite
nos organismos públicos e
que a mocidade atope can
les para implicarse e ser
parte activa no deseño do
seu futuro. Non necesita
mos políticos profesionais
para que haxa goberno.

O patrimonio cultural e na
tural, posto en valor, pode
facer de Lugo unha cidade
orientada a un turismo de
calidade que procura va
lores históricos e ecolóxi
cos. Esa idea de cidade
e eses valores son os de
Lugonovo. Por iso que
ro sumar o meu esfor
zo para un Lugo mellor.

TERESA BURGO

CAMINO CASABELLA
Artista e profesora.
nº7 da candidatura

Técnico de deportes na USC.
nº8 da candidatura.

Temos que deseñar un
Concello participativo, no
que as veciñas teñamos
influencia directa nas de
cisións. Transparente, con
procedementos simplifica
dos. Un Concello pensa
do para as persoas, que
atenda as súas demandas.

Quero loitar pola igualda
de de xénero na cultura e
que a cultura reflexe a di
versidade. Que Lugo sexa
unha cidade con futuro
en tódolos sentidos; onde
existan oportunidades para
os artistas, onde a xen
te queira vivir e traballar.

Por un rural vivo, con ser
vizos e con actividade lú
dica e empresarial. Quero
escolas rurais que dinami
cen as parroquias. Quero
un Lugo conectado coa
súa Universidade. E que
ro instalacións deportivas
verdadeiramente públicas.

Traballadora do SEPE.
nº2 da candidatura.

Avogada laboralista.
nº5 da candidatura.

CARLOS BALIÑAS

JESÚS CASTRO

XOSÉ CHORÉN

Xefe de sector de correos.
Candidato á alcaldía.

Represento un equipo xunto a 24 persoas comprometidas coa
cidade e preocupadas pola súa parálise. Veciñanza que quere
contribuír a facer un Lugo mellor e que agora dá o paso para po
der levalo a cabo dende o Concello. Xente coma ti, á que agora
pedimos axuda para que volvamos sentir o orgullo de cidade.
Queremos un Lugo dinámico, volcado nas necesidades das per
soas, comprometido co medio ambiente e cunha administración
que axude ao cidadán. Se ti o compartes, axúdanos a construílo!

MARTA SALGADO

JULIA MALLO

MARCOS TRIGO

Técnica de deportes.
nº9 da candidatura.

Xubilada.
nº11 da candidatura.

Activista LGTBI.
nº12 da candidatura.

O Concello é a administra
ción máis próxima e un refe
rente na comunidade local.
Que sexa tamén o baluarte
da promoción dun estilo de
vida saudable no que se
fomente a actividade física.

Quero que o meu Concello
habilite os mecanimos que
dean voz á veciñanza, eli
minando barreiras. Non so
mos un número nin unha pa
peleta á que ter en conta só
unha vez cada catro anos.

Igualdade e benestar son
os meus obxectivos. A di
versidade non pode ser
un pretexto para dividir á
sociedade. Loitamos para
que sexan universais os
dereitos e as liberdades.

XOSÉ MANUEL SAA
Empresario.
nº14 da candidatura.

Técnico na industria alimentaria.
nº16 da candidatura.

ÓSCAR PITA

ALEJANDRA YÁÑEZ

Veño do activismo nas
Marchas da Dignidade.
Participo para reclamar
que a voz do colectivo au
tónomo, motor dinamiza
dor da economía local e do
emprego, sexa escoitado.

Non quero ter que marchar
por un emprego estable.
Incentivemos a creación
de novas empresas e o
asentamento das xa exis
tentes. E apostemos firme
mente polo comercio local.

Fóra barreiras arquitectóni
cas, laborais, morais e so
ciais. Benvida a inclusión.
A accesibilidade. Que nin
gunha persoa se sinta dis
criminada. En Lugo cabe
mos todas, sen distincións.

Auxiliar administrativa.
nº23 da candidatura.

Lugo desde a base: recuperar a cidade
QUE CIDADE QUEREMOS?
É importante responder a esta pregunta antes de nada. Durante moitos
anos tense desenvolvido un modelo
urbanístico que non responde ás necesidades reais da cidade. Faltan espazos
de socialización e sobran exemplos de
especulación e desuso. Espazos e infraestruturas que se ergueron sen pensar se facían falta, a quen lle facían falta
e que era o que desexaba a veciñanza.
E o máis básico: falta un lugar onde a
comunidade se sinta a gusto compartindo un espazo.
QUE SE PODE FACER?
O urbanismo táctico consiste no desenvolvemento de accións urbanas a
curto prazo capaces de xerar un cambio na cidade, da man da participación cidadá.
A súa intención é definir o espazo urbano a través das persoas que os utilizan. Pon as persoas no centro para que deseñen a cidade que queren. A
cidadanía convértese así en actor activo no espazo público.
O urbanismo táctico dinamiza o ritmo da cidade, xera vínculos e converte
a rúa nun espazo onde adquirir información e coñecemento sobre a actualidade, ademais de poñer o foco nos puntos críticos da cidade.
E POR QUE PAGA A PENA?
A respecto doutros modelos de urbanismo e das concepcións tradicionais
de deseño da cidade, o urbanismo táctico ten tres vantaxes principais:
-Custa moi pouco.
-Impleméntase en moi pouco tempo.
-E o máis importante: son as propias veciñas e veciños quen determinan
en que modelo de cidade queren vivir.
Con estas tres ideas en mente, pódese crear unha paisaxe urbana participativa, substituíndo os elementos degradados por obras de arte, creando
infraestruturas efémeras en datas puntuais, ou pondo en valor zonas
anteriormente en desuso
MÁIS IDEAS PARA LUGO
-Acabar cos baleiros urbanos: Hai espazos con potencialidade que poden destinarse ao uso e autoxestión do público. Xéranse así novos espazos reactivando zonas degradadas ao aire libre, establecendo
novos puntos de actividade diversa.
Desta maneira dótanse de servizos os barrios, conciénciase á cidadanía nas potencialidades do espazo
público e elimínanse os “puntos negros” da cidade.
-Reactivar locais e propiedades públicas en desuso, mediante a cesión por parte do Concello. Satisfacer
e dar oportunidades para desenvolver distintos proxectos culturais, deportivos ou artísticos independentes nun espazo pechado. As persoas emprendedoras, novas ou con recursos limitados teñen así a
posibilidade de desenvolver os seus proxectos. Deste modo, dotaremos de actividade espazos en desuso,
dinamizando a actividade cultural na cidade e fomentando o desenvolvemento de empreiniciativas
ligadas á cultura ou á práctica deportiva.

A cidade...
As ideas do urbanismo táctico, da recuperación de espazos baleiros, da rehabilitación e do desenvolvemento
de novas áreas de lecer son aplicábeis á realidade luguesa. Desenvolvemos un programa pensado para ofrecerche unha alternativa de desenvolvemento urbano ao Lugo actual. En vez de sobredimensionar a cidade,
queremos conxugar outro verbo: humanizar.
-Non sería mellor unha cidade pensada para camiñar?
Peonalizaremos o Casco Histórico e a Ronda da Muralla.
-Os espazos, para as persoas. Recuperaremos o Agro do
Rolo como lugar singular, co conxunto da Milagrosa.
-O PXOM non responde ás necesidades do Lugo actual,
unha cidade que ten que aparcar para sempre o modelo
especulativo e centrarse nas infraestruturas para a xente.
O PEPRI precisa, para ser realmente efectivo na defensa
do Casco Histórico, ser reelaborado de forma plural.
-Limparemos e adecentaremos a cidade e o mobiliario.
-Por que seguir vivindo de costas ao Río Miño? A arteria fluvial da nosa cidade é un espazo ecolóxico, paisaxístico e natural que a cidadanía luguesa ten dereito
a desfrutar. Necesitamos un Anel Verde que reconecte
a cidade co río e coas áreas de interese medioambiental do municipio.
-Nas proximidades do HULA existe un enorme terreo
que pode ser reutilizado como espazo natural, de lecer
e de socialización para a veciñanza, así como para levar a cabo tarefas de reforestación con especies autóctonas. Un bosque natural que ofreza ás luguesas e aos
lugueses un novo pulmón verde.
-A cidade que queremos é Cota Cero. Isto significa que é accesíbel para todas as persoas, incluíndo por suposto aquelas
que teñen algún tipo de diversidade funcional.
Reservaremos unha partida específica e obrigatoria nos Orzamentos Municipais para eliminar barreiras arquitectónicas previamente identificadas mediante un censo xerarquizado por nivel de prioridade. Ademais, adaptaremos todos
os espazos públicos e municipais para garantir a accesibilidade de todas as persoas.
-Lugo é moito máis que unha cidade. É
un Concello con 54 parroquias rurais. A
moitas delas néganselle servizos básicos
como o saneamento, o abastecemento
de auga ou internet. Lugonovo nunca
esquecerá o medio rural.

...a xente...
Deseñaremos unha cidade activa e humanizada, onde a veciñanza atope espazos agradábeis de lecer. Unha
cidade a escala humana que non esqueza as urxencias e necesidades sociais, que poña en valor o noso e que
promova uns hábitos de vida saudábeis.
-A vivenda é un dereito. Apostamos pola rehabilitación, as axudas ao alugueiro e a loita contra
os desafiuzamentos. Estudaremos o problema
da vivenda baleira para recuperala como vivenda social en alugueiro.
-Instaremos á Xunta a modificar a lei de vivenda
e solo introducindo o dereito subxectivo á mesma e a aumentar o parque de vivenda social.
-Crearemos unha Renda Mínima de Inclusión Social. Ao
dotar dun colchón económico ás persoas que o precisen,
axudaremos ao desenvolvemento de proxectos vitais, á
formación contínua e ao reforzo do mercado laboral.
-Incluiremos un posto único na atención social para a
valoración dos casos e a xerarquización da urxencia, de
forma que se dea unha resposta axeitada.
-Implantaremos un protocolo de atención para as persoas maiores que vivan soas para evitar situacións de risco e soidade.
-O galego, a nosa lingua propia.
Un Servizo de Normalización en permanente contacto coa sociedade civil para recuperar o prestixio e uso
da lingua propia de Galicia en tódolos ámbitos.

...e o goberno...

Unha institución transparente, áxil, democrática e horizontal. Iso é o que as luguesas e lugueses do século XXI
reclaman do seu goberno. Ese é tamén o proxecto de Lugonovo. Seremos un goberno amigo, que acompañe ás
persoas no seu día a día e contribúa a facer os trámites e a relación coas administracións máis fáciles.
-Hai que rescatar da súa parálise o Concello. Actualizaremos a Relación de Postos de Traballo de forma
inmediata.
-Impulsaremos uns Orzamentos Participativos de verdadeiro calado, con cantidades económicas que posibiliten proxectos ambiciosos.
-Crearemos o Valedor do Veciño, unha figura regulada
que sexa voz directa da veciñanza ante as institucións.
Tamén regularemos a participación veciñal nos plenos.
-Desenvolveremos consellos parroquiais na área rural
para representar á veciñanza.

aguantar e agochar. “As nenas de
rosa e os nenos de azul”. Seguen
os berros, os insultos, os golpes e
pode ser que un día intentemos
escapar… entón é cando nos matan. Pero que equivocadas estabamos se criamos que aí remataba
todo! É nese momento cando se
nos empeza a xulgar.

Cristina
Pérez Herraiz
Nº2 da
candidatura
de Lugonovo

Vimos amestradas dende pequeniñas. Cadaquén co seu papel: “as
nenas de rosa e os nenos de azul”.
Cando nos comezamos a relacionar, cando nos namoramos, é
todo tan marabilloso... “As nenas
de rosa e os nenos de azul”. E pouco a pouco vannos controlando:
“Onde vas?”, “Con quen estás?”,
“Como te vistes?”, “Con quen falas?”... Se as respostas non son o
esperado, entón é que o amor non
é grande dabondo.

Mina
Galván González
Nº13 da
candidatura
de Lugonovo

Disque estamos no “tempo da
recuperación”, que a economía
doméstica aumenta e que as taxas
de paro diminúen, mais a realidade da rúa demostra o contrario.
Dende hai anos atopamos a problemática dos desafiuzamentos:
familias traballadoras obrigadas
a desposuírse da súa vivenda a
causa de impostos esaxerados e
de cláusulas abusivas.

A violencia comeza
nos roles asignados

Se se quere de verdade o único
realmente importante é como lles
facemos sentir a eles, e hai que esforzarse por facelo ben.“As nenas
de rosa e os nenos de azul”.
O resto do mundo ten que deixar
de importarnos (o amor romántico é o que ten), co que se van
perdendo as amizades, ímonos
afastando da familia e ímonos
querendo a nós mesmas cada
vez menos, dependendo cada
vez máis deles. Cada vez valemos
menos. “As nenas de rosa e os
nenos de azul”. Critícannos e volvémonos máis pequenas. Intentamos medrar, e comezan os golpes. Pero está a familia. Hai que

Que se nos gustaba determinado tipo de música (que perigo!),
que se vestiamos daquela maneira (provocabamos), que ademais
levabamos unha vida desordenada… “As nenas de rosa e os nenos
de azul” En fin, que o estabamos
a buscar, que eles algún atenuante
terán: beberon, perderon a cabeza nun momento de frustración,
eran boa xente, bos veciños, bos
traballadores, pero as que estamos mortas somos nós. Desprézannos, maltrátannos, mátannos
e, logo de mortas, vólvennos desprezar e maltratar.

Fálase agora dun novo perfil de
desafiuzamento, un novo acto
de exclusión: os desafiuzamentos
por aluguer. Na segunda metade
do pasado ano rexistráronse 797
desaloxos en Galicia por incumprimentos de contratos de arrendamento o que supuxo un 12%
máis que no mesmo período do
exercicio anterior.
A máis grave das causas destes
datos son subidas nos prezos do
alugueres. Ademais, os sindicatos
lémbrannos que malia a baixada
do paro non hai recuperación la-

boral, senón un considerable aumento de empregos precarios e
contratos temporais, feito que
axuda a que alugar unha vivenda
sexa, cada vez, máis complicado.
Isto lévanos a pensar en que unha
persoa sen recursos suficientes,
polo mero feito de selo, está destinada a non ter opción de mellora,
está criminalizada e obrigada a
vivir na precariedade. Recupérase neste contexto a xenofobia que
defende que tódalas axudan van
destinadas a estranxeiros, o que
non é máis que un mito.

Xosé Anxo
Laxe Suárez
Nº25 da
candidatura
de Lugonovo

Os últimos catro anos foron tempo perdido para a mobilidade.
Non se aproveitou o mandato
para desenvolver unha política de
transporte coherente cos tempos
(que tería que ser integradora,
responsábel co medio ambiente e
útil para o usuario), senón que se
optou por medidas que empeoraron a situación de partida.
É necesario lembrar que a última
reforma do transporte público
tivo lugar no ano 2000, modificada despois puntualmente coa
posta en marcha do HULA. É un
servizo cada vez máis anacrónico
que caeu en dúas décadas preto
de 600.000 usuarios. A xestión
do goberno durante estes últimos
catro anos non resolveu o problema. De feito, foton varias as
ocasións en que se falou de remodelar o servizo, pero segue sendo
unha promesa.

Desenvolveremos
un transporte público máis eficaz
Lugo necesita un transporte público áxil, eficaz e moderno. Igual
que no 2000, cando a remodelación se centrou no entorno da
Universidade, a actual renovación debe seguir un fío condutor
adecuado aos tempos. Neste caso,
o sentido común reclama ligar os
barrios da cidade co HULA. Este
servizo debe perseguir un transporte que una adecuadamente os
polígonos industriais coa Univer-

sidade, o centro e o HULA nunha rede de comunicacións que
permita moverse dende cada un
destes puntos a outro nun intervalo inferior aos 20 minutos. É o
proxecto máis razoábel.
E o privado?

Tan importante como saber xestionar o transporte público é facer
o propio co tráfico en vehículos
privados. Precisamente, a mellora
do servizo público pode fortalecer a demanda deste e reducir o
uso de coches en circulación, coas
consecuencias positivas sobre o
ordenamento do tráfico, a emisión de gases e o coidado do medio ambiente. Porén, a actuación
deste goberno nese ámbito foi
nun sentido completamente contrario. A supresión provisional -e,
polo que vimos despois pero xa
daquela sospeitabamos e denunciabamos, crónica- da ORA foi
unha idea desastrosa. Foino para
o pequeno comercio, foino para a
vida diaria da veciñanza e foino
mesmo a nivel medioambiental.
Esta medida puxo na rúa centos
de vehículos que conforman un
tráfico ocioso e inútil, segundo
unha cultura do desprazamento
que contempla o uso do coche
para percorrer distancias ridículas. Hoxe en día existen áreas da
cidade nas que resulta imposíbel
estacionar a certas horas, como
son as proximidades dos centros
de ensino.
O fracaso da política sobre a
ORA é outra boa proba de que
o goberno local non se relaciona cos actores sociais da cidade,
agravando unha situación que
sería máis doado resolver a través dun proceso de diálogo cara

a un sistema ORA consensuado,
que contemplase unha primeira
hora gratuita. Trátase ao fin e ao
cabo dun mecanismo de harmonización do tráfico. Non é unha
simple medida de recadación.
A alternativa á ORA é a dos aparcadoiros. Pero nestes o tamaño
das prazas, desregulado, causa
conflitos diarios.

A primeira hora no
sistema ORA ten
que ser gratuíta

O executivo local limítase neste asunto a vender titulares -coa
máquina do fume preparada xa
antes das eleccións- sen acometer
reformas nin formular a necesidade de racionalizar o tráfico. Sobran os exemplos de queixas das
persoas que empregan este servizo. Sen esquecer o esperpento da
Policía Local. Ten mérito tanto
demérito.
SENTIDIÑO NO
CARGA E DESCARGA

Urxe racionalizar o uso
do vehículo profesional, compatibilizado co
dereito da cidadanía a
unha cidade peonil. As
normativa sobre carga e
descarga non poden ser
un adorno. Débese permitir o estacionamento
a vehículos profesionais
para carga e descarga,
sendo necesario un novo
horario de carga/descarga pactado. Que a cidadanía poida convivir no
espazo público.

