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Cumprido o primeiro ano desta lexislatura, é o 
momento oportuno para facer un primeiro balan-
zo dela. É tamén o primeiro ano de Veciñanza na 
Corporación Municipal, exercendo unha oposición 
responsable e construtiva cuxo principal obxectivo 
segue a ser o de estimular a participación veciñal 
nos asuntos que a todos/as nos afectan. Unha das 
primeiras iniciativas que plantexamos foi a de soli-
citar unha auditoría de contas á vista do escan-
daloso estado económico que deixara, segundo os 
informes do Interventor, o Goberno do PP. Malia 
que no Pleno non saíu adiante (grazas ao voto en 
contra do PP e á abstención cómplice do PSOE), 
Veciñanza remitiu a documentación ao Tribu-
nal de Cuentas, que semanas despois comezou 
a �scalización extraordinaria ao percibir indi-
cios de irregularidades contables.

Pódense consultar na web todas as iniciativas de 
Veciñanza que se presentaron en forma de 
mocións no pleno. Quizais algunhas das máis 
destacadas e que conseguiron maior continuidade 
fosen o informe sobre os estado dos parques 
infantís da Feira, a partires do cal o Concello anun-
ciou investimentos e actuacións nos mesmos; e 
doutra banda a moción para a prevención de 
enchentes do río Gallo, logo da cal se concerta-
ron encontros entre os grupos municipais e o 
organismo Augas de Galicia, así como cos Grupos 
da oposición no Parlamento Galego á procura de 
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Traballamos. 
Informamos. 

Axudamos.
Avaliación do primeiro ano de lexislatura en Cuntis

Para máis información  podes 
visitar a nosa web: 
www.veciñanza.gal

No noso Facebook:
facebook.com/vecinhanza/

Email: info@veciñanza.gal

Veciñanza é un proxecto aberto, que se constrúe coa
participación de todos e todas. Achégate, bótanos unha man!!

Veciñanza. Ano I
solucións para un problema estrutural tan 
importante na nosa vila. Máis recentemente, e 
como exemplo do noso traballo en positivo, 
presentamos un completo informe sobre o 
estado de abandono da area de petroglifos 
da Ran e as nosas correspondentes propostas 
para a súa recuperación, conservación e posta 
en valor. Non limitamos a nosa función á 
denuncia e á crítica baleira, senón que ofrece-
mos ideas viables para que os responsables 
do Concello executen pensando no ben 
común.

A canalización das demandas veciñais 
dende distintas aldeas foi outro dos eixos da 
actividade de Veciñanza durante este primei-
ro ano. O estado de abandono do rural cun-
tiense presenta innumerables materias pen-
dentes que fomos coñecendo máis polo 
miúdo en distintos encontros cos veciños/as. 
Cumprimos a nosa función de esixirlle solu-
cións a un goberno municipal ata o de agora 
paralizado.
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Veciñanza constrúese en base a dous piares: a acción social e a acción institucional, por iso é máis 
que un grupo municipal formado polos nosos concelleiros/as. Durante este ano organizamos un 
interesantísimo curso de RCP (reanimación cardio-pulmonar), de balde e con gran éxito de asisten-
cia. De igual xeito, estase a desenvolver no noso local social (r/ Circunvalación, 39) o ciclo de docu-
mentais 'Documéntate', que unha vez ao mes proxecta un documental sobre distintas realidades 
sociais do noso tempo. Estes son só dous exemplos da outra acción de Veciñanza, a que se desenvol-
ve fóra do ámbito institucional e que busca a dinamización cultural e a participación veciñal 
en Cuntis. Non podemos esquecer a iniciativa de pór a disposición do tecido asociativo de Cuntis o 
noso local social para que calquera colectivo poida, se así o desexa, celebrar alí as súas reunións e os 
actos que necesiten.

Malia o dito neste breve resumo, non escapamos da autocrítica e dos erros cometidos. Veciñanza 
tamén fai balanzo interno para explorar posibilidades de mellora e para atopar a mellor maneira de 
traballar, así como para conseguir que a asemblea siga medrando e poder sumar a máis veciños/as 
que contribúan a enriquecer un proxecto en continua construción.

De seguro que levamos cometido erros e/ou tivemos di�cultades para explicar algunhas deci-
sións, e por iso entendemos a autocrítica como a garantía máis sólida para seguir medrando.
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Máis que un Grupo Municipal2

Autocrítica3

O bipartito formado por PSOE e BNG é un goberno feble, tanto en número de efectivos como no 
que leva demostrado ata o momento. Durante este primeiro ano non vimos ningunha idea verda-
deiramente transformadora, que cando menos sentase as bases para virar o rumbo de decadencia 
que sinalabamos fai agora doce meses. Nada máis alá da xestión do día a día, nada máis alá do puro 
trámite e, nalgúns casos, nada máis alá de mudarlle o nome ao xa existente. Se ben é certo que no 
caso do Alcalde mudaron as formas e o talante a respecto da lexislatura pasada, non podemos iden-
ti�car ningunha iniciativa que non fose cosmética. Veciñanza apoiou os Orzamentos que o grupo 
de goberno presentou para este ano 2016, era unha urxencia inaprazable logo de cinco anos sen 
eles. Malia non seren os que o noso grupo desexaría, antepuxemos a responsabilidade ás aspiracións 
políticas de parte.

O Grupo de Goberno tratou de pór en marcha unha iniciativa que se incluía no programa electoral 
de Veciñanza, como é a dos Orzamentos Participativos. Colaboramos no seu desenvolvemento por 
considerala unha idea necesaria, pero a execución resultou deixar ao descuberto a incompetencia e 
o baleiro de ideas deste Bipartito gobernante.

Ante este panorama, o goberno PSOE-BNG non aspira a nada máis que a manter a condición do 
Concello de Cuntis como unha mera sucursal da Deputación de Pontevedra, absolutamente 
dependente (tanto en recursos económicos como en iniciativas) do ente provincial. Exactamente 
igual que durante a lexislatura pasada. Este continuísmo apréciase con claridade en distintas cues-
tións puntuais: sen novidades no desenvolvemento do Polígono Industrial, sen novidades na necesi-
dade de ceder o Centro Médico á Xunta de Galicia (para aforrar o mantemento), sen novidades na 
dinamización do medio rural, sen novidades na programación cultural, sen novidades en ningún dos 
aspectos importantes para o desenvolvemento de Cuntis. Este continuísmo non é unha cuestión de 
visión política, senón que é perfectamente recoñecible con datos obxectivos: as tendencias na perda 
de poboación e nas cifras de desemprego mantéñense intactas.

Goberno continuísta e sen ideas4

Ademais do dito, Veciñanza enten-
de o seu papel de oposición como 
unha tarefa de información e 
transparencia. Por primeira vez, as 
nosas canles informan sobre distin-
tos aspectos da actividade munici-
pal: damos conta das datas dos 
plenos, das ordes do día de cada un 
deles e publicamos crónicas dos 
mesmos, gravámolos e publicámo-
los na nosa web para que aqueles 
veciños/as que non poidan asistir 

teñan a oportunidade de ver o desenvolvemento das sesións. Informamos de cada reunión que 
mantemos en calidade de membros da Corporación e as nosas redes sociais son unha ferramenta 
de información da que carecen outras formacións políticas con representación en Cuntis. Somos a 
única forza política que dispón dunha web na que se poden atopar todas e cada unha das 
mocións que presentamos, os vídeos dos plenos e cada nota de prensa que publicamos, así 
como outra información (programa electoral, código ético, contas, etc.). Tamén levamos publi-
cados catro números do noso boletín informativo. Nas redes sociais, estamos en 
www.facebook.com/vecinhanza e www.veciñanza.gal.

Cuntis cumpre un ano baixo goberno bipartito. Sen 
ningunha iniciativa verdadeiramente transforma-
dora capaz de virar o rumbo decadente que nos 
abafa. Nada máis alá da xestión do día a día, nada 
máis alá do puro trámite e, nalgúns casos, nada 
máis alá de mudarlle o nome ao xa existente. Sen 
máis aspiracións que manternos como unha 
simple sucursal da Deputación.


