
Veciñanza é a candidatura dos veciños e veciñas de Cuntis e das súas parroquias. Somos 
un proxecto de participación libre, individual e democrática.  

Representa a pluralidade social e política da 
sociedade cuntiense, desde a que se tira a con-
clusión de que o noso municipio se atopa nun 
momento de emerxencia a todos os niveis, su-
mido nunha desesperante decadencia e falto de 
horizontes. É por iso polo que Veciñanza está 
en condicións de ofrecer a candidatura máis 
capacitada, sen ataduras partidistas, para go-
bernar Cuntis co apoio de todos e todas a par-
tires do 25 de maio. 

Veciñanza: tempo de dar un paso adiante 

E s c o i t á m o s t e  
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En Veciñanza queremos representar 

a pluralidade social e política da 

sociedade cuntiense 

As persoas integrantes da candidatura de Veciñanza. 

Imaxes da presentación o 25 de abril no Auditorio de Cuntis. 



Páx.2 

Na web sobre solo empre-
sarial en Galicia da Xunta 
non hai un céntimo previsto 
para o Polígono da Ran. 

Emprego: unha lexislatura de 

promesas sen cumprir 
Cuntis mantívose durante toda esta 
lexislatura en cifras de paro que 
roldaron o 40%. A legalización do 
Polígono Industrial é absolutamen-
te imprescindible para o noso de-
senvolvemento económico.  

A parálise da Ran é unha decisión 
política do Partido Popular, que si 
inviste en solo industrial noutros 
municipios da comarca (por exem-
plo: Barro-Meis, Valga, etc.). O 
goberno de Antonio Pena é cóm-
plice desta discriminación contra os 
veciños e as veciñas de Cuntis. 

Como se pode comprobar na páxi-
na web da Xunta de Galicia 
www.soloempresarialgalicia.com, o 
PP non ten previsto destinar nin un 
só céntimo ao Polígono Industrial 
da Ran. 

Lembramos tamén a promesa do 
PP da chegada “inminente” dunha 

fábrica de caucho aos terreos da vella 
Cedonosa. O Concello recolleu currí-
culos e enganounos a sabendas de 
que non era posible a instalación de 

novas empresas por falta de servizos 
nos terreos da Ran (como así o acredi-
ta o informe municipal da Secretaria 
de marzo de 2014), e como o propio 
alcalde recoñeceu nun pleno de se-

tembro de 2013 “coa boca pequena”. 
Tes eses documentos na nosa web 
www.vecinhanza.gal para a túa consul-
ta. Por se fose pouco, a incapacidade 
do grupo de goberno do PP de Cuntis 
coleccionou varias perdas de subven-
cións e obradoiros de emprego, algo 
especialmente grave se temos en conta 
as cifras de paro que padecemos no 

noso Concello, onde 
dúas de cada cinco 
persoas están no 
paro.  

 

Que foi da “inminente” 

chegada da fábrica de 

caucho aos terreos da  

vella Cedonosa?  

Dúas de cada 
cinco persoas en 
Cuntis non teñen 

traballo. É inxusto, 
intolerable e 
neglixente.  



A incapacidade de xestión  
P á x .  3  

A incapacidade de xestión do goberno municipal do PP queda patente nun senfín de exemplos  concre-
tos. Citaremos só algúns deles: 

 Cuntis mantense cos orzamentos prorrogados desde o ano 2010. Debido a isto vese obrigado a 
facer transferencias de crédito realmente insultantes (retirar máis de 12.000 € do orzamentado para 
“Mantemento de viais” para pagar o desfile dos Bolechas, retirar máis de 13.000 € do adicado a 
“Persoal laboral” para pagar o “Parque dos Aromas”, etc). 

 Durante esta lexislatura, o Concello perdeu varias subvencións por deixazón de funcións: Praza de 
Abastos no ano 2014, urbanización da rúa da Presiña, mellora da eficiencia enerxética co recambio de 
luminarias, etc. 

 O Concello foi sancionado con varias multas 
de 5.000 € por non atender requerimentos da 
Consellería de Medio Ambiente. A súa ineptitude 
pagámola todos/as! 

 O Concello de Cuntis segue sen ceder o 
Centro de Saúde á Consellería de Sanidade, algo 
que xa fixeron o resto de concellos e para o que 
existe un acordo plenario de toda a Corporación. 
Isto supón un gasto de 30.000 euros anuais en 
concepto de mantemento que o Concello podería 
aforrar, e que pola súa deixazón estamos a pagar 
todos os veciños e veciñas. 

 O Goberno Municipal do PP condenou ao 
abandono máis absoluto a todo o rural cuntiense. 
Non é suficiente con que dúas semanas antes das 
eleccións comecen a asfaltar camiños e a limpar 
cunetas. Non nos enganan! 

 Durante a anterior lexislatura levouse a cabo o proxecto de rehabilitación da Escola de Portela (cun 

custe de case 100.000 euros) coa finalidade de que albergase a Escola Municipal de Música. Nunca che-

gou a usarse para tal fin; estas clases son impartidas no auditorio Xosé Raido “Patelas”. O PP, a sabendas 

de que as instalacións do auditorio non cumpren os requisitos mínimos, tentou en 2011 inscribilas no Rede 

de Escolas Municipais de Música e Danza da Xunta de Galicia e así poder optar ás subvencións da Xunta e 

Deputación. Tentouno sen moito ímpeto, xa que, o pasado mes de marzo (27.03.15) a Consellería de Cul-

tura desestimou a tramita-

ción da inscrición da Esco-

la Municipal de Cuntis des-

pois de varios requerimen-

tos ao Concello sen obter 

resposta. A Escola de Por-

tela foi unha vítima máis 

da xestión do Goberno de 

Pena. 

Despilfarro, deixadez, neglixencia…  

É tempo de recuperarmos Cuntis.  



Escoitar, propoñer e acordar 
serán os eixos básicos do 
“goberno da xente de Cun-
tis” se Veciñanza gaña as 
eleccións do 24 de maio. A 
nosa proposta é a da ilu-
sión, a da capacidade e a 
da preparación para devol-
verlle a Cuntis o rumbo per-
dido logo de tanta festa e 
tanto desemprego. 

Gobernarnos nós. Recuperar 
Cuntis. 

Gobernarnos nós, recuperar Cuntis 
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www.veciñanza.gal 

info@veciñanza.gal 

www.facebook.com/veciñanza 

Escoitámoste 

ción, a sanidade e o desen-
volvemento económico. 

O de Veciñanza será o go-
berno das xuntas parro-
quiais, dos colectivos e aso-
ciacións, o goberno da par-
ticipación e da transparen-
cia. Estamos a levar a cabo 
xuntanzas parroquiais con 
veciños/as e con colectivos: 
comerciantes, hosteleiros, 
comunidade educativa, Cá-
ritas...  

Fronte á incapacidade e ao 
malgasto de cartos públicos, 
é tempo de dar un paso 
adiante. Facémolo sen ata-
duras a ningún partido, 
comprometéndonos unica-
mente cos veciños e veciñas 
de Cuntis, escoitando a voz 
de todos e de todas para 
acordar cales son as priori-
dades. Poñendo por diante 
o importante: o emprego, os 
servizos sociais, a educa-


