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6.

Óscar García Patiño
Juan González Leiros
Elisa Pestonit Barreiros
Ramon Boga Moscoso
María Dolores Blanca García Fernández
María del Carmen Pan Matos

O sentido
común na
política
municipal

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Manuel París Rodríguez
José Luis Marzoa Ares
María Yolanda Díaz Valdomir
José Manuel Fernández Pontigo
Francisca Barreiros Suárez
José Antonio Riveiro Rodríguez

QUEN SOMOS
Unión x Cambre, como xa sabes, ten o seu ámbito de actuación política
de pleno servizo no Concello de Cambre.
Somos unha organización independente non sometida a devocións
ideolóxicas nin dogmatismos relixiosos, económicos ou sociais.
O noso esforzo e paixón: contribuír democráticamente e con determinación
á política local, facendo do noso espazo de convivencia, un lugar máis xusto,

libre, igualitario, integrado e sostible.
Unión x Cambre defínese con orgullo, como un movemento de veciñas e veciños con ideas e afán de
progreso. Avanzamos na consecución do maior beneficio social, cultural, económico e político, sempre desde un
principio ecolóxico.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Patricia Vegas Muñiz
Manuel González Méndez
Cecilia Fuentes Pan
Roberto Jesús Reborido Díaz
Mar Sánchez Varela
José Luis Presedo Fernández

O NOSO TRABALLO
Nestes últimos catro anos consolidamos a
nosa presenza e a nosa voz no Concello.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Patricia Fernández Carnero
Juan José Carro Sánchez
Eva María Díaz Valdomir
María de los Ángeles Catrufo Otero
Eusebio Rumbo Ares
María Nieves Montes Patiño

A participación veciñal,
imprescindible na nosa política

Como Grupo Municipal temos realizado ata agora unha oposición seria, coherente e sensata, tentando sempre de
mellorar o noso concello sen perder un ápice da nosa independencia.
Traballamos por un Cambre aberto, transparente e participativo, informando aos nosos veciños puntualmente
das situacións xurdidas por mor das decisións do Goberno Municipal.
Temos levado ao Concello máis de cincocentas (500) iniciativas en forma de peticións veciñais, rogos,
preguntas e mocións.

3

Falamos de Cambre
Reclamamos constantemente a contratación de todos aqueles servizos en condición irregular, e que a día de hoxe
son máis que ao comezo da lexislatura; entre outros: auga e rede de sumidoiros, mantemento de parques e xardíns,
edificios e instalacións municipais, iluminación pública, servizo de grúa, suministro de gasóleo, servizo de desratización,
desinfección e desinsectación, aluguer e mantemento dos inodoros públicos, mantemento de aplicacións informáticas…

Na pasada lexislatura, os tres concelleiros de UXC renunciaron á súa
retribución económica (ingresos correspondentes por asistencias a plenos,
comisións e xuntas...) sendo estes destinados a programas sociais do
Concello de Cambre, 38.000 €.
Informamos e realizamos alegacións
correspondían ao goberno e que non se fixeron:

que

lle

• Vial 11-17: conexión rotonda Clube de Tenis coa
Autoestrada, defendendo que non desapareza a conexión
da Seara e que a saída e entrada deste vial se realice na
Marisqueira e na fronte ao Portofaro.
• Plan Sectorial das áreas empresariais, reivindicando
así mesmo a importancia do Polígono do Espíritu
Santo e a necesidade da súa ampliación.
• Conexión da Vía Ártabra coa AP-9, Autoestrada e enlace a Cambre. Enlace libre de peaxe en Catro
Camiños.
• Catastrazo: Presentamos alegación ante o Tribunal Económico-Administrativo que está sen resolver, e avalados
polas máis de tres mil cincocentas (3.500) sinaturas de veciños de Cambre.
• Alegación para que as rotondas previstas no centro de Cambre sexan asumidas pola Xunta e non polo concello.
• Propostas ao PXOM de Culleredo, e que afectan directamente a Cambre.
• Propostas para facer aparcadoiros en Cambre, A Barcala.
• Informamos da situación actual do PXOM.
• Reclamamos, mediante mocións, a execución da Vía Ártabra ao seu paso por Cambre.
• Temos advertido ao Goberno Municipal da irregular tramitación da Modificación do Plan Parcial no
Polígono do Espíritu Santo. A Xunta de Galicia deunos a razón e reclamou ao Concello o cese das
actuacións.
• Advertimos tamén da irregular tramitación do DTC-93; e aínda que o Goberno Municipal desoíu a nosa
advertencia, a Deputación rexeitou os proxectos que lle presentaron.
• Reclamamos igualmente a obriga de dispor de aparcadoiros dentro das parcelas (nos sotos) da Escola Infantil e
no Centro de Saúde no Temple. Aínda non fixeron caso.
• Informamos aos veciños e á Fiscalía da contratación irregular do alcalde Sr. Rivas polo Brincadeira. Máis de
200,000 euros perdidos ata agora, (actualmente no Xulgado).

Realizamos unha oposición seria baseada na defensa
da legalidade, eficacia na xestión e o interese xeral.
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NO CENTRO DA ÁREA METROPOLITANA
Cambre sofre, máis que aproveita, o impacto da maior parte das infraestruturas viarias, de alta capacidade,
ferroviarias, encoro de Cecebre…
Temos unha situación xeográfica privilexiada na área metropolitana entre A Coruña e Ferrol.
A pesar disto, somos considerados un concello pertencente á 2ª coroa, cando deberiamos pertencer á 1ª, constituida
por Arteixo, Culleredo e Oleiros.
Por estas cuestións, Cambre non contribúe, como lle
corresponde, na toma de decisións da área metropolitana.
Carecemos dunha gran área industrial que atrasa a implantación
de novas empresas no concello, levándonos a unha taxa actual
de desemprego do 25,81%. Temos o índice de vecinos
que viven e traballan en Cambre (23,41%) más baixo da área
metropolitana.
É preciso dar resposta a esta situación e recuperar a nosa
posición na área metropolitana seguindo os criterios de:
»» Interese xeral
»» Consolidación dos dereitos do cidadán.
»» Calidade de vida, sostibilidade e solidariedade.
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É necesario participar
nas decisións da Área,
pero esixiremos
unha posición de
igualdade e respecto
ás necesidades de
todos os concellos.

Falamos de Cambre
OS PILARES DA NOSA POLÍTICA
Administración
de confianza

Benestar social

Participación cidadá

Como eixe da política municipal

Dinamización

Plan xeral

ADMINISTRACIÓN DE CONFIANZA
A administración como instrumento
impulso, asesoramento e información.

BENESTAR SOCIAL
de

Unha sociedade que non integra aos máis
desfavorecidos non ten futuro.

Unha administración receptiva que pida a túa
opinión no que é necesario, incentivadora da
innovación e o desenvolvemento. Modernizar a
organización, a xestión e o marco normativo acorde
cos tempos.

Plan real de eliminación de barreiras arquitectónicas en
todo o concello, non só para persoas con mobilidade
reducida senón con todo tipo de discapacidade.

Facilitar o acceso, ó cidadán, á Administración
electrónica.

Entendemos a
participación cidadá
como fonte para definir,
concretar e consolidar
un proxecto común.

A conciliación familiar e a colaboración veciñal
favorecen a solidariedade e a calidade de vida,
polo tanto, estas, extendidas ao conxunto social, son
garantía de actividade, movemento e, en definitiva,
dinamizan a economía produtiva.
Ampliación dos horarios no Servizo de Atención
ao Veciño nunha xanela única, para axilizar e
simplificar calquera tramitación no concello.
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DINAMIZACIÓN
A Administración como motor de actividade
A Feira de Cambre, o Certame de Pintura ou o
Rock in Cambre non son só actividades culturais, de
lecer ou de relación comercial, senón que son a base
para o desenvolvemento doutras actividades. (Por
exemplo: o Certame de Pintura debe avanzar creando
unha Escola de Pintura e instaurando tamén un “Día de
Pintura na Rúa”, xornadas de promoción artística, de
ilustración infantil…).
Potenciar a colaboración cos centros docentes
na procura de actividades positivas: interpretación
e coidado do medio cotiá, coñecemento e conservación
do medio ambiente, aprendizaxe da nosa historia,
arte…; promoción das artes escénicas…
O noso patrimonio é a base do noso futuro: o río
Mero, os castros…

A importancia da Axencia de desenvolvemento
local como órgano de dinamización e comunicación
entre empresas, emprendedores e desempregados.
Actualización permanente nunha Guía de empresas
e traballadores autónomos para a boa e
necesaria potenciación do emprego e fomento da
contratación laboral en Cambre.
Favorecer a implantación de cursos de formación
adaptados ás necesidades das empresas.
Plan de acción integral para a pontenciación do
noso sector primario agroalimentario.

Fomentar a contratación en
“contratos menores” de profesionais
que exerzan a súa actividade no
termo municipal de Cambre.

Elaborar un estudo do Sector
Primario para avaliar a
posibilidade de xerar emprego
dende a agricultura e gandería.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
A información é un dereito esencial: propoñemos xuntanzas cos representantes veciñais e asembleas semestrais
nas parroquias, para trasladar a evolución dos proxectos.
Propoñemos crear unha concellería vencellada coas distintas asociacións, que así mesmo fomente o asociacionismo,
e que integre ás xa existentes na política municipal, promovendo a interlocución, planificación e xestión para unha
participación activa na política orzamentaria.
UXC cre que os temas de interese xeral deben ser acordados coa maioría dos veciños.
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Falamos de Cambre
PROPOSTAS PARA O PLAN XERAL
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ENCOMENDAS DE MOBILIDADE
1

Rematar o proxecto da Vía Ártabra.

2

Conexión da Vía Ártabra coa Autoestrada libre de peaxe.

3

Saída e entrada da Vía Ártabra en Bribes.

4

Conexión vial 11-17 coa Autoestrada, con saída na Marisqueira.

5

Trazar Ronda de Cambre que comunique o vial 11 coa Vía Ártabra.

6

Ampliar as áreas industriais do Espíritu Santo e A Telva.

7

Recuperar o entorno do “Bosque Animado”.

8

Promover o percorrido a pé: “O Bosque Animado”, Castellana e O Temple.

9

Proposta dun plan de reactivación dos núcleos, potenciando as marxes
dos ríos como percorridos peonís e bicicleta, entre os núcleos.
Redacción dun plan especial de ordenación, reactivación e rehabilitación do Rio Mero
Por en marcha un plan real de eliminación de barreiras arquitectónicas en todo o municipio, non
só para persoas de mobilidade reducida senón que contemple todo tipo de discapacidade.

Servizos básicos en todas as parroquias:
saneamento, abastecemento, beirarrúas, electricidade,
alumeado público, telefonía e conexión a internet

9

Falamos de Cambre
Núcleo de Cambre

Vocación de espazo de
actividade administrativa
e cultural
1

Desenvolver a Unidade de Execución de Morás para crear prazas de aparcadoiro público.

2

Trazar ronda a Campo da Feira conectando a estrada da Estación co cruce de Pravio-Cela (detrás da
Igrexa e do Parque). Permite converter o centro en espazo peonil e ampliar a propia Feira.

3

Recuperar o espazo do Castro de Cambre poñendoo en valor.

4

Conectar a estrada da Estación coa da Telva evitando a circulación de vehículos pola zona centro.

5

Conectar a estrada de Pravio coa Rúa do Balado, e esta, á súa vez, coa estrada Cambre-Temple.

6

Reordenar a zona industrial xa existente.

En definitiva, facer do centro de Cambre un lugar
de atractivo cultural, económico e turístico.
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Núcleo do Temple

1

Apertura do viario entre O Seixal (Oleiros) e a antiga peaxe da Autoestrada. Desconxestionar a Costa
da Tapia, posibilitando a conexión entre as dúas zonas do Temple e unha mellor calidade da relación
comercial.

2

Reordenar a zona industrial da Rúa Polígono.

3

Espazos de calidade urbana: potenciación do comercio de proximidade facilitando o percorrido do Paseo.

4

Zonas de aparcadoiro.

Vocación de espazo
de actividade comercial
e servizos
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Núcleo da Barcala
Por un espazo
aberto e integrado

1

Zonas de aparcadoiro.

4

Parte do trazado da Ronda a Cambre.

2

Estación de tren de proximidade e aparcadoiro.

5

Acceso directo á zona da piscina.

3

Eliminar a conexión proposta pola Xunta e levala
á Marisqueira.

6

Zona dotacional.
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CAMBRE ABERTO
• Necesidade de instalacións para actividades culturais diversas: Auditorio, Sala de Exposicións...
• Proposta da I Feira Galaico-Romana
• En Cambre hai múltiples grupos e clubes deportivos de diversos ámbitos, e moitas veces cos mesmos
intereses. Redefinamos as escolas deportivas e as actividades , creando un “Comité de Deporte”.
• Plan dotacional polideportivo e do seu mantemento.
• Políticas de xuventude, con e para a xuventude.
• Darlle á mocidade capacidade real de acción e autoxestión a través da encomenda de elaboración do
“Rock in Cambre”, na que participen na súa organización todos os grupos musicais do concello.
• Implantar na Casa da Xuventude a oficina municipal de información xuvenil (OMIX) onde as mozas e
mozos poidan resolver as súas inquedanzas: emprego, emancipación...
• Ampliación de comedor nos centros escolares; kanguroteca…
• Potenciar tamén o voluntariado dos nosos maiores.
• Ampliar a atención presencial do rexistro da Barcala
e O Temple.
• Indispensable a posta en marcha dun centro de día
municipal, onde os maiores estean atendidos por
profesionais sanitarios á vez que gozan de actividades
de lecer.

A solidariedade
como base
da política municipal
no ámbito social.
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A falta de emprego, a precariedade
económica e a desigualdade social
son problemas que necesitan maior
implicación municipal.

• Estudo real para a implantación de centros da 3ª idade con plenos servizos.
• Velar pola contínua mellora sanitaria e implantación de máis servizos de saúde.
• Estudo para a mellora do transporte público en todo o concello.
• Esixir ao Goberno da Xunta de Galicia que cumpra as súas competencias.
• Propoñemos a distribución territorial dos equipamentos deportivos e espazos abertos ao longo do
municipio que facilite a accesibilidade de toda a poboación á actividade física.
• Propoñemos o cerramento da pista polideportiva do Porto Faro e abrila para ampliar a oferta deportiva.
• Estudo de todos os pabillóns deportivos co fin de completar unha oferta deportiva máis variada e sostible.
• Plan de acción para a xeración de chan industrial para captar empresas no noso territorio: Propoñemos a
creación dunha gran área industrial na zona do Espiritu Santo entre Cambre, Bergondo, Sada e
Oleiros duns 3.000.000 m2, e competir asi cos grandes polígonos creados arredor dos portos exteriores da
Coruña e Ferrol, posibilitando a creación de empresas e polo tanto de emprego.
• Plan de acción de rentabilización e implantación comercial en zonas claves do municipio mediante o
deseño e execución de plans específicos, coa promoción de eventos comerciais e de ocio, que permitan a
captación de novos clientes e coa promoción do acceso do pequeno comercio ás novas tecnoloxias mediante
a creación dunha plataforma de venda conxunta.
• Facilitar o acceso do CEIP Emilio González López coa pista polideportiva.
• Elaborar un plan para facer sendas escolares seguras para tódolos colexios.
• Estudo dos parques infantís do concello co fin de axustalos á lexislación e melloralos.
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• Gravación en vídeo dos plenos municipais para expoñelos na web do concello.
• Baños públicos adaptados ás persoas con mobilidade reducida.
• Unha primeira medida será a de presentar aos vecinos e veciñas a documentación que sobre o Plan Xeral
existe no concello.
• Tramitación das altas e baixas catastrais dende o concello.
• Aumentar a vixiancia para eliminar as pintadas e excrementos nos parques e xardíns do noso concello.
• Apoio ás festas parroquiais con axuda nos trámites.

Transparencia na xestión
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www.unionxcambre.com
uxc@unionxcambre.com
672 647 020
www.facebook.com/unionxcambre
www.twitter.com/unionxcambre

