
FA
LA

M
O

S 
D

E 
C
A
M

B
R
E

ÓSCAR
GARCÍA
PATIÑO



Mentres podamos soñar, sentiremos que todo 
é posible.

Hai uns anos poucos podían imaxinar que 
Cambre lograría ser gobernada por veciñas e 
veciños para os que a súa maior preocupación 
fora a de traballar polo seu concello. Un  
goberno presidido por un partido local que só 
se debe á veciñanza de Cambre, que non ten 
a ninguén por riba que lle diga o que ten que 
facer, cando o ten que facer e como o debe 
facer. SOMOS VECIÑOS E DECIDÍMOLO TODO  
XUNTOS.

E por iso, en UxC, soñamos o Cambre que 
queremos, un Cambre que xa empezou a 
facerse realidade.

Pero queremos seguir soñando. Soñando cun 
Cambre medioambientalmente sostible; un 
Cambre que xera riqueza coa recuperación do 
patrimonio forestal, hidrolóxico e natural. Un 
patrimonio natural que poidamos desfrutar 
no noso tempo de lecer, onde os espazos 
naturais nos acollan coas mans abertas 
ofrecéndonos todo aquelo que anhelamos. Un 
Cambre sostible, que xere emprego e riqueza, 
pero preservando a nosa natureza.

Soñamos cun Cambre moderno, conectado 
coas novas tecnoloxías, pero capaz de volver  
a vista atrás para recuperar a súa esencia. Esa 
natureza única que nos envolve e que a tanta 
xente engaiolou ao longo da historia.

Soñamos un Cambre inclusivo, comprometido, 
accesible e participativo. Un concello no que 
cada veciño é protagonista e onde todos 
poñemos o noso gran de area para facelo 
medrar.

Soñamos con encher de vida históricas 
edificacións que hoxe están adormecidas, con 
abrirnos ao Mero dos nosos antergos, con vivir 
nun concello onde o rural e o urbano conviven 
nun ideal equilibrio.

Un Cambre soñador, vivo e alegre, que ofrece 
todo o que ten aos seus veciños e conquista o 
corazón doutros que elixen este concello para 
vivir. Un Cambre que todos sintamos como 
propio.

Ese é o Cambre polo que traballamos 
convencidos de que, máis pronto que tarde, un 
día, ao espertar, ese soño será realidade.

Óscar  
García 
Patiño

Candidato de UxC 
e alcalde de Cambre
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22. Mª Isabel 
Aldao Martínez

23. Fernando Lista 
Caramés

24. Cecilia 
Fuentes Pan

18. Mónica 
González García

19. Ainara 
Cárcamo Pérez

20. Martín 
González Díaz

21. Lucía Álvarez 
García

14. Rafael Ponte 
Junquera

15. Luis Teijido 
Roca

16. Alfonso Blanco 
Rodríguez

17. Francisca 
Barreiros Suárez

10. Manuel París 
Rodríguez

11. Eusebio Rumbo 
Ares

12. Yolanda Díaz 
Baldomir 

13. Patricia Suárez 
Casás

6. Daniel Mallo 
Castro

7. Mónica Varela 
Germade

8. María Pan Lesta 9. José Antonio 
Riveiro Rodríguez

2. Juan González 
Leirós

3. Elisa Pestonit 
Barreiros

4. Ramón Boga 
Moscoso

5. Mª del Carmen 
Pan Matos



4

FALAMOS DUN CAMBRE 
QUE OPINA E PARTICIPA 
ACTIVAMENTE
PARTICIPACIÓN CIDADÁ E TRANSPARENCIA
Os tres pilares fundamentais de UxC son a información, a transparencia e a participación. 
Pilares que xa están instalados no Concello de Cambre grazas a acción do goberno de UxC 
pero nos que seguiremos a afondar ao longo do vindeiro mandato.

Seguir impulsando a 
relación coas asocia-
cións

Implantación dunha 
plataforma de aplica-
cións de administra-
ción electrónica entre 
a veciñanza, as aso-
ciacións, as empresas 
e o concello 

Ampliar o servizo de 
WIFI gratis a outras 
zonas do municipio 

1

2

3

4

5

Axilizar todos os 
trámites adminis-
trativos para acur-
tar os tempos das 
xestións municipais 

Seguir apostando 
pola participación 
veciñal nos asun-
tos importantes do 
concello como os 
orzamentos parti-
cipativos ou o Plan 
Xeral, entre outros

Un dos eixos fundamen-
tais nas políticas de UxC 

é a participación

UxC foi pioneiro en poñer 
en marcha mecanismos de 
participación no municipio.
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ÁREA
METROPOLITANA
Cambre  é o corazón da área metropolitana. 
Somos un  Concello de servizos para a área 
posto que pola nosa situación xeográfica 
sufrimos o impacto da maior parte das 
infraestruturas.

Completar a Vía Ár-
tabra coa autovía 
A-6. Con entradas e 
saídas no P.I. Espíritu 
Santo, Cambre e Bri-
bes

Propoñer un plan in-
tegral de mobilidade 
no entorno da área 
metropolitana onde 
se estude a posibi-
lidade de ofrecer un 
servizo de trasnporte 
a demanda nos nú-
cleos máis desfavo-
recidos

Executar o Vial 11-17, 
desde O Seixal ata as 
antigas cabinas de 
peaxe da Barcala e 
unha nova saída na 
Marisqueira

Apostar polo tren 
de cercanías como 
medio de transporte 
eficaz e sostible

Cremos na creación dunha área metropolitana 
como ente público que consorcie os servizos 
de abastecemento, saneamento, mobilidade  
transportes, e seguridade.

Completar a cone-
xión en Catro Cami-
ños coa AP-9, con 
saída e entrada á 
A Coruña e libre de 
peaxe

Impulsar as esta-
cións ferroviarias  de 
Cecebre e Cambre e 
poñer en marcha a da 
Barcala

1 2

3

4 5

Cambre é o eixo central no 
que ten que vertebrarse a 
futura área metropolitana

6
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FALAMOS DUN 
URBANISMO ORDENADO, 
INTEGRADOR E 
ACCESIBLE

FALAMOS DUN URBANISMO SOCIAL, GARANTÍA 
DE CALIDADE DE VIDA PARA A NOSA VECIÑANZA
UxC entende que o 
PXOM é unha ferra-
menta fundamen-
tal para acadar un 
Cambre mellor, un 
concello pensado 
por e para os veciños. 
Convencidos de que 
a ordenación territo-
rial será clave para un 
crecemento urbanís-
tico racional, xeración 

de emprego e impul-
so da economía local. 
A redacción do PXOM 
xa está en marcha.

Nos vindeiros 15 anos 
estimamos un cre-
cemento de 8.000 
habitantes polo que  
falamos dun urbanis-
mo sostible.

Falamos de crear vi-
venda de protección, 
un banco de vivenda 
en alugueiro, de máis 
espazo para os ve-
ciños e veciñas, de 
zonas verdes,  e de 
parques infantís de 
calidade.

Falamos de ampliar 
as zonas de activida-
de industrial como 
o Espírito Santo e A 

Telva, compatibles 
coa protección dos 
ríos Gándara e Vali-
ñas. Falamos do noso 
patrimonio natural, 
concretamente do 
noso sistema hídrico, 
e da protección es-
pecial dos montes e 
tamén do percorrido 
da Castellana-Bos-
que Animado-encoro 
de Cecebre.

Nova beirarrúa accesible  
na rúa Río Sil da Barcala
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FALAMOS DUN CONCELLO CONECTADO
UxC defende o equilibrio perfecto entre urbanismo e medio ambiente, por iso aposta tamén por 
un transporte público de calidade que conecte os núcleos do concello e nos conecte coa área 
metropolitana e a cidade herculina. 

Falamos de mobilida-
de. Crearemos unha  
ronda a Cambre que 
una o trazado da vía 
Artabra en Cela coa 
Barcala na Marisquei-
ra, onde enlazará coa 

AP-9 (Vial 11-17).Fala-
mos de definir espa-
zos peonís de cone-
xión entre núcleos.

Falamos dun Cam-
bre con servizos de 

Interconexión das 
parroquias a través de 
sendas seguras por 
camiños tradicionais

Posta en marcha dun 
servizo de alugueiro 
de bicicletas para 
conectar, a través do 
paseo fluvial, as nosas 
parroquias coa bisba-
rra

1 2 3
Recuperación dos no-
sos camiños e rotei-
ros fluviais que verte-
bren todo territorio  

calidade: municipa-
lización do servizo 
da auga, municipali-
zación do servizo de 
parques e xardíns, 
inversión de dous 
millóns de euros en 

saneamento no vin-
deiro mandato e cun 
destacado impulso 
ás depuradoras eco-
lóxicas que farán que 
teñamos un concello 
máis sostible. 

COMPROMETIDOS CO MEDIO AMBIENTE
Xa desde o gober-
no,  UxC adheriuse 
ao pacto de Alcaldes 
polo Clima e a Ener-
xía, un acordo no que 
se comprometeu á 
adaptación aos im-
pactos do cambio 
climático, aceleración 
da descarbonización, 
enerxía segura,  sosti-
ble e uso de enerxías 
alternativas.

Programas de aforro 
enerxético en todos 
os edificios munici-
pais, iluminación pú-
blica e aposta polas  
enerxías alternativas: 
biomasa,  xeotermia, 
eólica e  biogás

Programas formativos 
en Educación Primaria 
e Secundaria sobre o 
cambio climático

A reciclaxe como 
prioridade dentro dun 
plan de residuos da 
área metropolitana

Proxecto de custo-
dia  do territorio para  
xestionar a masa 
forestal, o  espazo  
cultivable e a gandería 
como solución a unha 
política de prevención 
de incendios,. E  facer  
do monte  un  espazo 
útil e  produtivo

1

5 72

3

4

6

Aposta firme polos 
nosos espazos natu-
rais. Queremos que 
formen parte dunha 
política de activación 
económica e de lecer 

Creación  dun  viveiro 
municipal para im-
pulsar a plantación de  
árbores autóctonas 
nos  nosos montes 
(leira municipal en 
Santa María de Vigo)

Incorporación de 
masa arbórea nas 
nosas estruturas ur-
banas
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CAMBRE, UN 
CONCELLO ACARICIADO 
POLOS RÍOS
Os ríos vertebran a xeografía cambresa e son elementos naturais cheos de vida e rique-
za que ofrecen múltiples oportunidades para o crecemento de Cambre. O noso patrimonio 
hídrico é fonte de riqueza e o espazo ideal para o lecer dos veciños e veciñas. Un patrimonio, 
natural e hidrolóxico, que fai de Cambre o gran parque da área metropolitana e que, desde UxC, 
traballaremos para preservar e poñer en valor.

Roteiros por camiños 
e corredoiras tradi-
cionais que conectan 
todo o concello

Recuperación do 
sendeiro do regato 
de San Bieito que co-
necta San Lourenzo e 
Cambre

1 2 3
Fragas para o lecer  
dos nosos veciños

4
Recuperación e po-
tenciación das sen-
das fluviais do Brexa 
e do Gándara

MAPA FLUVIAL DE CAMBRE
Cambre é un Concello vertebrado polos seus ríos. O Mero é 
o principal protagonista, pero a nosa obriga é dar a coñecer 
os outros paraxes fluviais como o Brexa ou o Gándara
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O MERO, O GRAN PARQUE DA AREA METROPOLITANA

Crear unha ampla 
zona verde dotacio-
nal de  58.000 m²  na 
zona do Noceiro para 
goce  dos veciños

Acondicionar unha 
zona verde na Bar-
cala de  25.000 m² 
para convertela nun 
espazo de lecer e de-
portes alternativos 
para a xente moza 
coa instalación dun 
rocódromo e un par-
kour. Tamén se creará  
neste mesmo espazo 
unha horta urbana

Recuperar a zona do 
merendeiro, no Mui-
ño de Peiraio 

Dotar ao paseo fluvial 
dun servizo de bici-
cletas de alugueiro 

Potenciar a senda do 
Mero para o desen-
volvemento de de-
portes en contacto 
coa natureza: ioga, 
running...

1

2

3

4

5

Na zona do Noceiro 
crearemos un espazo de lecer

O Mero, o noso paraíso 
natural.
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Construción de sen-
das peonís seguras 
para conectar as dife-
rentes parroquias 

Continuaremos esi-
xindo a mellora da 
rede Internet

Redución do límite de  
velocidade nas estra-
das municipais nos 
núcleos de poboación

Mellorar as instala-
cións dos centros 
sociais para conver-
telos en espazos vi-
vos, de intervención e 
participación social e 
ampliando o abanico 
de servizos poñén-
doos a disposición da 
veciñanza para as dis-
tintas celebracións

FALAMOS DUN
RURAL CON
CALIDADE DE VIDA

UxC aposta por un 
Cambre onde o rural 
recupere o seu peso 
e a súa importancia 
histórica. Por iso, 
avogamos por uni-
versalizar o servizo 
de abastecemento e 
saneamento para que 
os nosos veciños do 
rural gocen de servi-
zos de calidade.

Inversión de 2 millóns 
de euros en sanea-
mento ao longo da 
vindeira lexislatura

Instalación de depu-
radoras ecolóxicas 
nas zonas de maior 
dificultade para 
acceder á rede xe-
ral de saneamento, 
contribuindo así coa 
protección do medio 
ambiente

Seguiremos esixindo 
á Xunta de Galicia a 
construción das bei-
rarrúas desde Aián, A 
Xira, A Telva, Cambre, 
Quintán, Apeadeiro,  e 
Encoro de Cecebre

1 4

UxC investirá dous
millóns no saneamento e 

continuará coa seguridade 
viaria nas estradas 

Falamos das beirarrúas 
que a Xunta non fixo e 
polas que loitaremos

2

3

5

6

7
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Promover a creación 
dunha asociación 
para impulsar a acti-
vidade comercial

Rematar o proceso 
de desenvolvemento 
da unidade de ac-
tuación do Portofaro 
para a creación de 
vivenda de calidade, 
aparcadoiros e zonas 
verdes para o goce  
dos vecinos

Continuar esixindo 
á Xunta de Galicia as 
demandas veciñais 
sobre o Centro de 
Saude do Temple 
co fin de mellorar o 
servizo sanitario (fi-
sioterapia, pediatría, 
unidade de raios)

O TEMPLE, NÚCLEO 
COMERCIAL E DE 
SERVIZOS
Desde UxC concibimos O Temple como o epicentro da  actividade terciaria e  comercial  
que ten que dar servizo a unha poboación de case 20.000 habitantes. Por isto, é necesario 
impulsar medidas para potenciar o comercio local e apostar por un Temple con calidade 
urbana.

O plan especial da 
N-VI dotará ao Tem-
ple dunha ampla 
zona verde de 4.000 
m2, un espazo de 
aparcadoiro de 1.200 
m2, e unha área co-
mercial que dará 
maior dinamismo e 
creará postos de tra-
ballo

Impulsar a I fase da 
recuperación das ca-
sas Bailly cos ingre-
sos do plan especial 
da N-VI

Traballar na creación 
de novas prazas de 
aparcadoiro

Converter o Parque 
Ramón Barba nun  
espazo de referencia

1 5

Ac.2

Ac.1

Ob.2

Ob.5

Ob.1

Ob.9

Ob.1

Ob.1

Ob.4

Ob.6

Ob.10

Ob.1

Ob.7

Ob.11

Ob.3

Ob.8

Ob.1

Ob.1

Ob.1Ob.1

Ob.1

Ob.1

Ob.8

Rexeneración urbana do Temple
Unión por Cambre proxectou a reordenación urbana 
do Temple. Consiste na mellora da accesibilidade e na 
ampliación do espazo público para facer máis atracti-
vo o comercio local co aumento das prazas de esta-
cionamento. A I Fase xa está contratada con máis de 
medio millón de euros destinados a reordenar a mobi-
lidade na contorna  do parque Ramón Barba.

2

3

4

6

7
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CAMBRE, UNHA VILA 
QUE MEDRA

Ac.1

Ob.2

Ob.3

Ob.5

Ob.4

Ob.1

Historia, patrimonio 
e natureza é o que 
ofrece a nosa vila 
e, dende UxC, imos  
seguir dándolle o im-
pulso que se merece 
a capital municipal. 
Potenciar Cambre 
como espazo central 
de calidade, no que os 
recursos patrimoniais 
naturais e culturais se 
encontren integrados 
na trama urbana. Xe-
rando novos espazos 
urbanos de calidade 
e mellorando a acce-
sibilidade.

Continuar coa trans-
formación do centro 
de Cambre

Reordenar a praza 
Europa, rúa Balado, 
horta do cura, entorno 
auditorio, finca Molina, 
ordenación zona Lote-
ría (UE3)…

Esixir melloras para o 
Centro de Saúde e loi-
tar por servizos como 
fisioterapia e odon-
toloxía 

Solucionar os pro-
blemas de tráfico do 
centro da vila

Dotar de mobiliario o 
auditorio e biblioteca 
municipal para enche-
la de contidos cultu-
rais

Renovar o parque in-
fantil da vila para dar 
cabida ás necesida-
des dos máis novos 

Crear novos espazos 
verdes e de lecer para 
os veciños

Crear novas zonas de 
aparcadoiro

Xestionar a adquisi-
ción do Castro 

Traballar na circunva-
lación a Cambre para 
facer do centro da vila 
un lugar para as per-
soas

1 4 7

Recuperación urbanística do centro
A vila terá un novo centro urbano coa 
elimnación das ruínas,  a construción 
de novos espazos públicos e cun-
ha nova estrada. O proceso xa está 
en marcha e será unha realidade no 
vindeiro mandato

2

3

5

6

8

9

10
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A BARCALA, UN ESPAZO 
ABERTO E INTEGRADO
UxC traballa dende a pasada lexislatura para facer da Barcala un 
lugar máis cómodo para os veciños. A Barcala é hoxe en día un dos 
principais núcleos de poboación de Cambre. Continuar o Plan de 

Reforma Integral, 
iniciado na praza 1º 
de Maio, beirarrúas 
río Sil, entorno Eros-
ki, acceso á urbani-
zación e nos parques 
infantís

Crear novas zonas de 
aparcadoiros

Poñer a disposición 
da Xunta de Galicia 
os terreos necesarios 
para a creación do 
primeiro Centro de 
Día do concello, e a 
construción do ter-
ceiro instituto para 
Cambre

Beirarrúas en Len-
doiro (desde Moldu-
ras ata o campo de 
fútbol)

Mellorar os servizos e 
as infraestruturas en 
Fontenla-Lamiño

Impulsar a creación 
dun centro de cowor-
king para apoiar aos 
novos emprendedo-
res

Estudar un novo ac-
ceso á urbanización.

1

Ob.2

Ob.1

Ob.6

Ob.4

Ob.5

Ob.7

Ob.3

Unha nova Barcala está en marcha
Cos novos parques infantís, a reforma dos espa-
zos públicos, como a iniciada na praza de 1º de 
Maio, a mellora da accesibilidade na rúa Río Sil, 
ou a mellora da pista polideportiva

2

3

4

5

6

7
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A CULTURA, ELEMENTO 
ENRIQUECEDOR, MOTOR 
ECONÓMICO E XERADOR 
DE EMPREGO
Unión Por Cambre aposta por impulsar o papel da cultura e do patrimonio como factores de 
vertebración do territorio, de impulso do desenvolvemento económico e social, e de xeración de 
emprego de calidade.

Apoiar a cultura e a creatividade construíndo un equipamento singular polivalente que impulse 
a creación, a produción e a exhibición.

A posta en marcha 
do novo Auditorio e  
Biblioteca Munici-
pal permitirá nesta 
lexislatura ter unha 
programación cultu-
ral estable, ampla e 
variada para cubrir as 
demandas dos veci-
ños e veciñas

Programación estable, 
variada e comple-
mentaria para  Villa 
Concepción

Crear un Aula Per-
manente de difusión 
cultural para activi-
dades de historia, mú-
sica, teatro, e baile co 
fin de achegar todas 
as disciplinas ao maior 
número de veciños

Seguir impulsando 
actividades comple-
mentarias nas Biblio-
tecas Municipais

Creación dun pro-
grama que recolla a 
través dun documen-
tal a historia viva de 
Cambre contada po-
los seus maiores

Impulsar o programa 
“Cambre en Celta” 
con diversos actos 
que nos acheguen ao 
mundo dos nosos an-
tergos

Afondar nas activida-
des Faite un Selfie, 
Descubrindo Cambre 
e Temple Jazz

Creación do Consello 
Municipal de Cultura 
co asesoramento de 
persoas do eido cultu-
ral do concello

1 5

A Nova Casa da Cultura 
que abrirá este mesmo 

ano

2

3

4

6

7

8
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PATRIMONIO CULTURAL, 
HISTÓRICO E FORESTAL, 
A RIQUEZA QUE NOS 
DIFERENCIA
Desde UxC entendemos que o noso patrimo-
nio é fonte de riqueza cultural e económica 
de aí que, na vindeira lexislatura, traballa-
remos para facer que o noso patrimonio 
xere emprego e riqueza. UxC xa acadou un 
importante logro nesta lexislatura poñendo 
en valor o Castro de Cambre a través da Ga-
laicoi, unha romería castrexo-romana  que 
descubriu aos cambreses e foráneos un 
castro totalmente olvidado no tempo.

Elaborar o plan de 
Recuperación Histó-
rico-Artístico e Cul-
tural que nos permi-
tirá recuperar fontes, 
muiños e os camiños 
tradicionais

Conseguir as casas 
rectorais para uso 
público 

Posicionar a Cambre 
como o referente do 
Camiño Inglés

Recuperar e devol-
verlle a vida aos edi-
ficios históricos que 
están adormecidos 
como a Casa Arriga-
da, Casas Bailly…

1 3

Difundir as activida-
des xa tradicionais 
como o Entroido Pe-
queno, Cabalgata de 
Reis, Rock in Cambre 
e o Concurso literario

O Castro de Cambre 
ten que ser final-
mente público e 
darlle o impulso de-
finitivo para iniciar as 
excavacións arqueo-
lóxicas

Creación dunha apli-
cación móbil de tu-
rismo

Impulsar o programa 
“Cambre, natureza e 
historia” para dar a 
coñecer toda a rique-
za cultural, histórica 
e natural do munici-
pio en feiras de turis-
mo

Potenciar a Oficina 
de Turismo e o Mu-
seo do Xacemento 
Romano

Impulsar novos ro-
teiros polos espazos 
naturais de Cambre

5 8

Aspecto orixinal das
Casas Bailly 

A Galaicoi pon en valor o 
noso patrimonio histórico 

2

4

6

7

9

10
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FALAMOS DE 
ECONOMÍA E EMPREGO
Dende UxC entendemos a economía local como unha economía circular onde o aproveita-
mento dos nosos recursos sexa racional, que sirva para xerar emprego e riqueza. Queremos  
dar un paso adiante cara a un concello sostible. Por iso, queremos formar veciños en novos 
mercados con futuro e xerar un tecido empresarial comprometido co noso patrimonio natural.

Prestar apoio aos 
produtores locais 
(artesáns, agriculto-
res…) na mellora da 
comercialización dos 
seus produtos, tanto 
directa, nun espazo 
centralizado, como 
en canles on-line 
facilitando a súa pro-
moción conxunta e a 
colaboración coa hos-
talaría local 

Impulsar un mercado 
de degustación de 
produtos locais co 
obxectivo de conver-
terse en punto de re-
ferencia da hostalaría 

Impulsar a feira de 
Cambre con activi-
dades temáticas im-
plicando ao resto do 
comercio local 

Fomento do comercio 
local coa creación 
dunha plataforma 
dixital áxil para em-
presas e comercios de 
Cambre

Crear o Día do Co-
mercio Local, con 
descontos e horarios 
especiais e animación 
na rúa 

Creación de oficinas 
de coworking de 
apoio aos novos em-
prendedores 

Asesoramento a em-
prendedores no eido 
das enerxías alterna-
tivas como a bioma-
sa, enerxía eólica…

Cursos de formación 
en enerxías alternati-
vas  

Poñer en relación a 
emprendedores e 
propietarios de terras 
para poñer en valor 
a masa forestal que 
hai no concello

Instalar caldeiras de 
biomasa nos centros 
municipais, empre-
gando prioritariamen-
te pellets e biomasa 
de produción forestal 
de Cambre, pechando 
o ciclo da enerxía no 
propio concello

Continuar coa mellora 
da eficiencia enerxé-
tica na iluminación e 
nas instalacións mu-
nicipais a través de 
sistemas eficientes

Instalar puntos de re-
carga para vehículos 
eléctricos

6 101 3

A formación é un dos eixos 
da nosa política co obxecti-
vo de paliar o desemprego

A Costa da Tapia como 
unha zona comercial e de 

servizos

2

4

5

7

8

9

11

12
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CAMIÑANDO CARA A 
EXCELENCIA EDUCATIVA
A educación é a base 
para a convivencia e  
o desenvolvemento 
da sociedade e por 
iso, ademáis de loitar 
para que os nosos 
escolares conten 
coas mellores insta-
lacións e programas 
educativos, tamén  
complementaremos 
a educación regrada

Apostamos pola edu-
cación nas escolas 
unitarias. Loitaremos 
para conservar á de 
Pravio e poder recu-
perar algunhas das 
escolas que foron 
pechadas nos últi-
mos anos

Atención ás necesi-
dades dos centros 
educativos, mello-
rando a interlocución 
entre concello e co-
lexios 

Creación dun novo 
IES na Barcala

Apostamos por  pro-
gramas como Co-
ñezamos Cambre e 
Cambre comprome-
tido que axudarán 
aos nosos escolares 
a coñecer mellor o 
seu territorio e a súa 
problemática

Potenciar o funcio-
namento do Consello 
Escolar Municipal 
como ferramenta 
para mellorar os cen-
tros educativos

Crear unha web de 
educación xestiona-
da conxuntamente 
co Consello Escolar

Renomear a Escola 
de Nais e Pais como 
Escola de Familias 
(adaptando o nome 
á pluralidade de rea-
lidades familiares 
existentes) 

Potenciar a futura 
escola de familias 
cunha programación 
trimestral 

1

5

Loitaremos para 
conservar a Escola 
Unitaria de Pravio

Os nosos escolares son o 
noso futuro

2

3

4

6

7

8
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Construír as gradas 
nos campos de fút-
bol dos Pinares e 
Lendoiro (A Barcala)

Valorar nas subven-
cións municipais ás 
entidades deportivas 
que fomenten o de-
porte feminino

Poñer en marcha 
actividades que rela-
cionen o deporte e a 
saúde

Continuar mellorando 
as instalacións depor-
tivas municipais

Contratar o mante-
mento dos campos de 
fútbol e pistas depor-
tivas descubertas

O DEPORTE COMO 
MEDIO PARA ACADAR 
UNHA VIDA SAUDABLE
Ademais de apoiar e axudar ás entidades deportivas municipais, queremos impulsar o de-
porte para todas as idades.

Aposta polo Día do 
Deporte na Rúa, 
achegando novas dis-
ciplinas aos veciños 

Impulso de novas dis-
ciplinas deportivas

Programa de educa-
ción  de “Deporte sen 
violencia e inclusivo”

Aumentar a dotación 
económica para axu-
dar aos deportistas

1

2

8

7

4

5 10

FALAMOS DA XENTE MOZA 
QUE ESTÁ A MUDAR CAMBRE
1
Poñer en marcha a 
Casa da Xuventude 
de Cambre en Arri-
gada  

Destinar todo o es-
pazo da Casa das 
Palmeiras á xuventu-
de

Ceación de rocódro-
mo e parkour

Afondar no Cromáti-
co Mural-Fest

Ampliar a feira cien-
tífica Open Sciencie 
Cambre

3

6

3

9
Gradas e vestiarios 
no polideportivo de 
Anceis e Portofaro

A Open Science Cambre xa 
é un dos maiores atractivos 
da comunidade educativa a 

nivel nacional 

2
4

5

Os nosos deportistas 
son os mellores selos de 

identidade de Cambre
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PREVIR, ACTUAR E DAR 
SOLUCIÓN, OBXECTIVOS 
DOS SERVIZOS SOCIAIS
Para UxC os servizos sociais municipais deben ofrecer unha planificación orientada ás per-
soas a través de programas de acción e ferramentas enfocadas a mellorar a calidade de 
vida.

Falamos duns ser-
vizos sociais máis 
próximos á veciñanza

Loitar contra a soi-
dade que padecen 
moitos veciños 
con programas de 
acompañamento e 
actividades interxe-
racionais que poñan 
en contacto aos máis 
maiores cos máis no-
vos. 

Esixir á Xunta de Ga-
licia a construción do 
primeiro centro de 
día

1
Achegar os servizos 
sociais ás parroquias 
para facilitarlles aos 
veciños máis maiores 
e con dificultades de 
mobilidade, os trá-
mites que necesiten

Elaborar un censo 
de persoas que vi-
ven soas para poder 
ofrecer compañía e 
servizos que poidan 
precisar

Manter as cláusulas 
sociais nos contratos 
públicos co fin de 
promocionar a in-
clusión no mercado 
laboral

4

Achegaremos os servizos 
sociais ás parroquias

Nova sede na Barcala de 
Servizos Sociais

2

3

5

6
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FALAMOS DA NOSA 
TERCEIRA XUVENTUDE

Dende UxC falamos 
dos nosos maio-
res como a terceira 
xuventude. Persoas 
activas, dinámicas e 
moi vivas que gustan 
de desenvolver acti-
vidades deportivas,  
culturais, educativas e 
de ocio. Unha terceira 
xuventude esixente e 
reivindicativa que ten 
dereito a desfrutar do 
seu tempo e seguir 
contribuíndo coa so-
ciedade cambresa.

Elaborar un censo 
de persoas que vi-
ven soas para poder 
ofrecer compañía e 
servizos que poidan 
precisar

Poñer en marcha o 
programa “Non quero 
vivir só”

Poñer en marcha ban-
cos de tempo para 
manterse en activo e 
aproveitar a experien-
cia dos nosos maiores

Mellorar as infraes-
truturas e programa-
ción dos centros da 
terceira idade

Impulsar aulas senior 
con variedade temática

1

Os nosos maiores terán 
novos programas e acti-

vidades

2

3

4

5
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SEGUIREMOS LOITANDO 
POLA IGUALDADE REAL

UxC seguirá traballando día a día pola consecución dunha sociedade na que non existan 
diferenzas por cuestións de xénero.

Apostamos por in-
cluír na RPT un posto 
de psicólogo/a para a 
atención de casos de 
violencia de xénero.

Cremos nun novo  
impulso de políticas 
de igualdade e con-
ciliación ao amparo 
do Pacto de estado 
contra a violencia de 
xénero

Elaboraremos o III 
Plan municipal de 
igualdade para os 
anos 2020 – 2023

1
Reforzaremos os 
servizos e activida-
des de conciliación 
da vida persoal, fami-
liar e laboral

Seguiremos a sen-
da de coordinación 
iniciada coa Mesa de 
coordinación inter- 
institucional contra a 
violencia de xénero

Apostaremos por 
programas inno-
vadores como o 
ANAINAR no que se 
traballa desde unha 
perspectiva integral 
das persoas   

4

UxC poñerá en marcha o III 
Plan de Igualdade municipal

Aposta clara por programas 
innovadores como o Anainar

2

3

5

6



24

@unionporcambre

@unionxcambre

www.unionxcambre.com


