ONTE COMPROMISOS

Unión por Cambre naceu coma un partido
de veciños e veciñas de Cambre cun
obxectivo común: mellorar o benestar
da veciñanza. E facelo baixo varias
premisas fundamentais: a transparencia, a
participación, a igualdade e mantendo, por
riba de todo, o interese xeral.

ONTE COMPROMISOS, HOXE REALIDADES
Hai catro anos adquirimos uns compromisos que hoxe, na maior parte,
son realidades. Nos catro últimos anos acadamos logros importantes
para o concello e fixémolo con vós: as asociacións e os veciños e
veciñas. Somos un partido político local e o noso traballo vén marcado
polas vosas demandas. Facemos Cambre e para iso defendemos e
defenderemos os nosos dereitos fronte as distintas administracións,
cunha posición de diálogo e cooperación, pero con firmeza.
Aumentamos os investimentos, abordamos con determinación
demandas importantes e imprescindibles que estaban esquecidas
ou nos caixóns. Exemplos son a Casa da Cultura, a apertura da rúa
Balado, a Casa do Pobo de Meixigo, o local social de Cela ou os
expedientes de ruína que se puxeron en marcha. Reduciuse de
xeito considerable a débeda e hoxe Cambre ten unha boa saúde
económica froito dunha xestión eficaz e programada. Estamos no bo
camiño. No camiño dun concello cunha maior calidade urbana, con
máis infraestruturas e máis solidario. Quixera agradecer en nome dos
meus compañeiros e compañeiras de partido a colaboración de todas
as asociacións, entidades e veciños e veciñas que foron e serán os
mellores conselleiros para a nosa política.

Óscar García Patiño
Candidato de UxC e alcalde de Cambre

PARTICIPACIÓN E TRANSPARENCIA

DECIDÁMOLO
XUNTOS
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Participación e Transparencia, dúas
palabras que cobraron importancia
nesta lexislatura, onde os veciños
puideron decidir sobre os inventimentos, sobre proxectos e no comezo da
Redacción do futuro do Plan Xeral de
Ordenación. Asemade, publicáronse
as auditorías, os plans urbanísticos en
tramitación, o Plan de Saneamento
Integral ou o Portal de Transparencia
onde están reflectidos datos como
soldos dos concelleiros ou os contratos da administración.

Auditoría da auga, que amosou os
datos sobre a xestión do servizo de
abastecemento e o futuro modelo de
xestión.

Auditoría de antenas, realizada a petición dos veciños e veciñas para analizar
as emisións e a súa influencia na saúde.

Publicación sobre os plans
urbanísticos en tramitación que puxo
en marcha a administración á
espera do futuro PXOM.

Plan de saneamento integral, realizado
polos técnicos e que pon de manifesto
as demandas sobre este servizo.

Portal de transparencia, cos soldos,
os contratos menores e a información
tributaria de cada concelleiro/a.

Programa de orzamentos participativos
“Decidámolo Xuntos”.

MELLORANDO AS INFRAESTRUTURAS

PRAZA 1º DE
MAIO

NOVA SEDE
SERVIZOS
SOCIAIS

AMPLIACIÓN
PARQUE DA
IGREXA

ELIMINACIÓN
DO TAPÓN NA
RÚA BALADO

Máis infraestruturas. Durante máis
de tres anos e medio aumentaron os
investimentos para mellorar os edificios
públicos, os servizos e as instalacións.
Aprobáronse os proxectos con máis de
oito millóns de euros, a maior cuantía
da última década. Unha das máis importantes é a partida de medio millón
para a humanización do Temple.

PARQUE
CANINO NA
BARCALA
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MELLORANDO AS INFRAESTRUTURAS
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PECHE
PERIMETRAL
CEIP
PORTOFARO

BLOQUE 4 DA
BARCALA

REORDENACIÓN
ESTACIONAMENTOS RÚA
RIO SIL

CASA DA
CULTURA

CAMBIO
CUBERTA POLIDEPORTIVO DO
TEMPLE

ASCENSOR
CASA DO
CONCELLO

LOITANDO XUNTO Á VECIÑANZA

POLOS
CONTRATOS DA
PATIÑA

Unión por Cambre estivo, está e
estará sempre do lado dos veciños e
das veciñas de Cambre, xa que non
depende de ninguén para tomar as
súas decisións. É un partido local que
non dubidou cando tivo que apoiar as
mobilizacións da veciñanza para defender os seus dereitos. Nesta lexislatura,
os residentes da Barcala denunciaron o
abuso de Gas Natural, ou os da Patiña,
que saíron á rúa para denunciar a especulación coas súas vivendas. Tamén se
convocaron varias mobilizacións contra
Fomento, para demandar a obra da
rotonda da Rocha, ou contra a Xunta,
para esixir a construción das beirarrúas
na Xira e na Casilla.

POLAS
BEIRARRÚAS
DA XIRA

POLA ROTONDA
DA ROCHA

CONTRA O
MONOPOLIO DE
GAS NATURAL
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AMPLIANDO OS ESPAZOS DEPORTIVOS

RECUPERACIÓN
DA GALA DO
DEPORTE

PISTA SANTA
MARÍA VIGO

CAMPO DE
FUTBOL BREXO
LEMA
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NOVA PISTA DO
RAMÓN BARBA

O deporte é un dos maiores valores
dunha sociedade e por iso Unión por
Cambre traballou durante case catro
anos na mellora das infraestruturas
deportivas que demandaban os seus
deportistas. Recuperouse a Gala do
Deporte e o Día do Deporte na Rúa. En
canto á seguridade, instaláronse desfibriladores nos campos municipais e
formouse aos responsables das instalacións deportivas para que coñecesen
o seu funcionamento.

MELLORA
DAS PISTAS
DOS PAVILLÓNS
DE LEMA E OS
CAMPÓNS

AMPLIANDO OS ESPAZOS DEPORTIVOS

CUBERTA DA
PISCINA DA
BARCALA

ACCESO
CAMPO DE
LENDOIRO

Renováronse as pistas polideportivas
da Barcala, Ramón Barba, Anceis,
Campóns e Brexo Lema, o teitume
da piscina da Barcala e encargouse o
proxecto para as bancadas dos campos
de fútbol dos Pinares (Brexo Lema) e de
Lendoiro (A Barcala).
TRAMITACIÓN
POLIDEPORTIVO ANCEIS

BANCADAS DE
BREXO LEMA E
ONCE
CABALLEROS

PISTA
DEPORTIVA DA
BARCALA
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MELLORANDO OS PARQUES INFANTÍS

PARQUE DA
BARCALA

PARQUE DO
BALADO

PARQUE JOSÉ
LUIS CASO
CORTINES

PARQUE
MANUEL
LUGRÍS

PARQUE DA
BALASTREIRA
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O goberno que presidiu Unión por
Cambre investiu medio millón de
euros na reforma integral dos parques
infantís. É importante destacar que
todos os espazos para nenos reformados son accesibles e teñen xogos
para nenos con diversidade funcional.
A intención é que todos teñan o chan
de caucho, que é o que demanda a
xente. As randeeiras e os bambáns son
adaptados e os xogos están deseñados
para diferentes idades.

MELLORANDO OS PARQUES INFANTÍS

PARQUE
INFANTIL
ALTAMIRA

Durante case catro anos algúns
espazos infantís triplicaron e ata
cuadriplicaron, como no caso do
parque Manuel Lugrís, no Temple, a
súa superficie. Para Unión por Cambre
os parques non son só espazos para
os nenos e nenas, son lugares de lecer
para as familias, polo que son elementos fundamentais para a mellora do
benestar dos cidadáns.

PARQUE DA
PITONA EN
BREXO LEMA

PARQUE
FRANCISCO
RODRÍGUEZ

PARQUE DE
MIGUEL ANGEL
BLANCO

PARQUE
INFANTIL SAN
LOURENZO
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MELLORANDO AS ESTRADAS MUNICIPAIS

ILUMINACIÓN
PONTE VELLA

NOVA BIONDA
EN CELA

PASEO DOS
TEMPLARIOS

PAVIMENTO
BRIBES

Pavimentar as nosas estradas para
mellorar a seguridade viaria é unha
prioridade. Asfaltáronse máis dunha
decena de quilómetros de camiños
municipais e demandáronse á Deputación e á Xunta os arranxos nas vías da
súa titularidade.
PAVIMENTO
BREXO LEMA
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MÁIS BEIRARRÚAS: OS PEÓNS, O PRIMEIRO

BEIRARRÚAS
DO PORTOFARO
AO PARAUGAS

BEIRARRÚA
VICENTE RISCO

BEIRARRÚA E
PAVIMENTO
PRAVIO

BEIRARRÚA A
COUTELANA E
OTERO
PEDRAYO

Mellorar a seguridade dos peóns foi,
é, e será unha máxima para este partido. Demoléronse moitas edificacións
que invadían as estradas para poder
facer beirarrúas. Unión por Cambre
ten claro que o protagonista nas zonas
urbanas ten que ser o peón e as rúas
teñen que cederlle o maior espazo
posible.

BEIRARRÚA DA
BARCALA
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MÁIS SEGURIDADE VIARIA

RÚA RAMÓN
CABANILLAS

APARCADOIROS
PROVISIONAIS

Seguridade viaria
Rotonda en Cela.

Seguridade viaria
Sobreguese e Castrillón.

SENDA
ESCOLAR
SEGURA

Reforma da beirarrúa en
Antón Fraguas.

Reordenación nas rúas Polígono e
Francisco Añón, no Temple.

Mellora da iluminación mediante
tecnoloxía led nas rúas do Graxal.

Pavimentación da vía municipal en
Sobrecarreira e Sigrás.
PAVIMENTO
LENDOIRO
(CECEBRE)
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Pavimentación de beirarrúas
no bloque 3 da Barcala.

MELLORANDO OS LOCAIS SOCIAIS

CELA

Reformar e construír os locais parroquiais foi, durante esta lexislatura,
un dos eixos da política de Unión
por Cambre. E proba disto foron as
reformas dos inmobles de Lendoiro
(Cecebre), Santa María de Vigo, Sigrás,
a nova Casa do Pobo de Meixigo, ou a
construción do local de Cela, proxecto
rematado e presentado aos veciños e
cuxa obra comezará neste 2019.

SANTA MARÍA
DE VIGO

SIGRÁS

CASA DO POBO
DE MEIXIGO

LENDOIRO
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COA CULTURA, A CIENCIA E O PATRIMONIO

MURAL FEST

OPEN SCIENCE

FAITE UN
CAMBRIE
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GALAICOI

Poñer en valor o noso patrimonio é
clave no proxecto de UxC. Así xurdiu
a Galaicoi, a exposición Estampas ou
Faite un Cambrie, eventos culturais
que axudan a promocionar a nosa cultura e a nosa historia. Tamén a exitosa
Open Science, na que os estudantes
cambreses lograron converter ao municipio nun referente nas feiras científicas. E, por suposto, o Cromático Mural
Fest, que tenta concienciar á mocidade
para que canalice a súa creatividade en
algo positivo.

ESTAMPAS DE
CAMBRE

MÁIS REDES DE SANEAMENTO

RÚA CURROS
ENRÍQUEZ

LA CALLE,
PRAVIO

Nesta lexislatura, o goberno presidido
por UxC presentou o Plan de Saneamento Integral, unha análise de toda a
rede de saneamento e que proxecta a
rede inexistente e o custo de implantación destas conexións, vivendas afectadas en cada actuación, dimensións
etc. O estudo sinala que o 57% das
vivendas rurais carecen de saneamento
e que coa futura rede alcanzaríase o
98% de todas elas. O investimento
para conseguir o saneamento integral
ascende ata os 6 millóns de euros.

SAN
BARTOLOMÉ

Rede de Sigrás de baixo e Fraiz
Obra que se atopa en licitación.
Nova rede na AC-214
Obra executada.

Saneamento no Vilar
Obra que se atopa en licitación.
Saneamento en Nebrixe
Obra que se atopa en licitación.

PEIRAIO
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MÁIS REDES DE ABASTECEMENTO

POLIGONO
IND. ESPÍRITO
SANTO

RÚA
POLÍGONO

Abastecemento na AC-214.

Abastecemento Bribes e Cambre.

Rede abastecemento rúa Sixto e
Meixigo.

ENXERTOS
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FRAÍZ E A
MOTA

A rede de abastecemento necesita
reformas, tal e como sinala a auditoría
encargada polo alcalde. A opción na
que traballa o Concello é municipalizar
o servizo de mantemento da rede
a través dunha empresa pública con
Emalcsa. O obxectivo é levar a cabo
un maior investimento na rede para
paliar as carencias que se atoparon na
auditoría da rede.

CAMBIANDO A IMAXE DE CAMBRE

PROXECTO
URBANÍSTICO
DO CENTRO DE
CAMBRE

URBANIZACIÓN
NOVA FRONTE
AO PORTOFARO

URBANIZACIÓN
CECEBRE

DESENVOLVEMENTO
NACIONAL VI

Ante o retraso do PXOM, por mor da
rescisión do contrato coa anterior
empresa redactora e a contratación
dunha nova, deciduse poñer en marcha sete plans urbanísticos para non
perder tempo. Así xorden o cambio
no centro de Cambre, que eliminará
as ruínas e cambiará a súa imaxe por
completo, a apetura da rúa Templarios,
que conectará coa estrada principal, ou
a futura urbanización situada fronte ao
CEIP Portofaro.

PROXECTO
RÚA
TEMPLARIOS

18

URBANISMO: REPOÑENDO A LEGALIDADE

Cando chegou UxC ao goberno de
Cambre elaborou un informe no que
detectou a presenza de 141 inmobles
e edificacións en estado ruinoso, e
iniciou a tramitación de expedientes de
demolición de medio centenar destes
casos. O Concello priorizou nestas
demolicións o lugar, o estado da ruína e
a súa posible incidencia na vía pública.
RUÍNA AIÁN
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FINCA MOLINA

REFORMA DA
REITORAL
BRIBES

CEMITERIO DE
BRIBES

EDIFICIO
PLACAS
SIGRÁS

MODERNIZANDO A ADMINISTRACIÓN

WIFI NOS
ESPAZOS
PÚBLICOS

APP DE OBRAS,
XUVENTUDE E
PARTICIPACIÓN

VIDEO
ACTAS

PLENOS
ONLINE

Un dos maiores cambios nesta
lexislatura foi a aposta polas novas
tecnoloxías para ofrecer maior información á veciñanza. As novas APPs
para os móbiles, os pagos on line, a
retransmisión dos plenos en directo,
os espazos WIFI públicos ou as
videoactas foron impulsadas e postas
en marcha por UxC, un partido que
pensa en Cambre coma un concello
moderno.

PAGOS
ONLINE
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REGULANDO PARA A VECIÑANZA
A nova ordenanza de terrazas permitiu
aos hostaleiros tramos máis flexibles
de cotas e mellores condicións para
ampliar as súas mesas exteriores no
verán ou para os que dispoñan destes
espazos durante todo o ano.

Rebaixouse a taxa do Imposto de Bens
Mobles nesta lexislatura do 0,60 ao 0,50.

Os cambreses con vehículos híbridos ou
eléctricos teñen unha bonificación do
50% do Imposto de Circulación.

Aprobouse unha nova ordenanza para
protexer os camiños rurais das talas de
madeira.

Aprobouse un Regulamento Especial
de Honores e Distincións.

Aprobouse o primeiro Inventario de
Bens e Camiños públicos

O goberno presidido por UxC impulsou
varias iniciativas lexislativas e varias
ordenanzas reguladoras co fin de
mellorar o benestar dos cambreses.
Reduciuse o Imposto de Bens Mobles
para compensar a subida dos valores
catastrais que fixo o PP na lexislatura
pasada. Así mesmo, reguláronse as
talas madeireiras para evitar que as
empresas que levan a cabo estes traballos paguen os danos que ocasionan
nas vías públicas. Tamén se aprobou
a ordenanza de terrazas e o primeiro
Inventario de Bens e Camiños que,
inexplicablemente, non existía no
Concello.
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ECONOMÍA E FOMENTO DO EMPREGO

Nesta lexislatura, o goberno tripartito
de Cambre levou a cabo varias iniciativas co obxectivo de dinamizar a economía local e a creación de emprego. Un
dato importante é a taxa de paro, que
se situou en 2018 no 11,89%, a cifra
máis baixa desde 2006. A formación
dos desempregados, a recuperación
do servizo de Orientación Laboral ou
a posta en marcha da Feira do Temple
axudaron á recuperación da economía
local.

NOVA FEIRA
DO TEMPLE

CATRO
OBRADOIROS
DE EMPREGO
CUN 80%
DE INSERCIÓN
LABORAL

CURSOS DE
FORMACIÓN DE
DRONES

Puxéronse ao día a maioría dos
contratos en precario.
Aprobáronse os catro orzamentos da lexislatura.

Redución da débeda municipal.
SERVIZO DE
ORIENTACIÓN
LABORAL

Novos cursos de formación,
como o de pilotaxe de drones
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VELANDO POLOS QUE MÁIS O NECESITAN

Proxecto “ANAINAR” para fomentar
a igualdade.
Aumento do gasto en
Emerxencia Social.
Aumento do gasto ata os 900.000 euros
en Axuda a domicilio.

Convenios con Arela, APEM, Aspace e a
Fundación Amigos de Galicia.
Tramitando o cambio de uso do chan na
Barcala para o futuro Centro de Día.

Servizo de atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia de xénero.
Programa Prisma: intervención
social coa mocidade.
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Reforzar os Servizos Sociais foi unha
prioridade dos partidos que conformaron
o goberno local durante esta lexislatura.
Os programas e actividades estiveron
destinados a garantir a atención das
necesidades sociais de toda a poboación.
Asemade, outros dos obxectivos foi
combater a desigualdade coa prevención
e/ou atención inmediata ante situacións
de necesidade. Aumentouse o gasto en
Emerxencia Social con respecto á lexislatura pasada e tamén o gasto en Axuda
a Domicilio en case 1 millón de euros.
Tamén se asinaron novos convenios con
entidades sociais que fan un traballo
impagable coa sociedade e, en especial,
cos sectores da poboación máis desfavorecidos. O proxecto cambrés “Anainar”,
enfocado a fomentar a igualdade de
xénero e o liderado das mulleres, foi a
única iniciativa dun concello español de
máis de 20.000 habitantes que logrou a
subvención europea.

@unionporcambre
@unionxcambre
www.unionxcambre.com

