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Mª ELENA CANDIA LÓPEZ
RAMÓN GARCÍA GEADA
JOSÉ OTERO REJES
AIDA MARÍA BASANTA BASANTA
Mª TERESA FREIRE SÁNCHEZ
SONIA FERNÁNDEZ CILLERO
SABINA DEL PILAR ALLANDE
MENÉNDEZ
MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ
VEIGA
JOSÉ RAMÓN DÍAZ BARREIRA
JUAN ALFONSO CANCELA
CASTRO
MªJOSÉ COCIÑA BAÑO

ü Mª GERVASIA CABANAS EIRAS
ü Mª MILAGROS MARTÍNEZ RIVAS
ü Mª MONTSERRAT BASANTA

FREIRE
ü MANUEL PARDO BELLO
ü LUCIANO JAVIER FOLGUEIRO
ü
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LORIGADOS
MARCOS CABANAS SÁNCHEZ
VEREMUNDO FERNÁNDEZ
GARCÍA
IRMA IGLESIAS PÉREZ
LUIS OTERO PENA
Mª ÁNGELES RODRIGUEZ RICO

SERVIZOS SOCIAIS E SANIDADE
Ÿ Posta en marcha dun centro de día cun programa sociocultural adaptado.
Ÿ Xestión para un servizo de fisioterapia.
Ÿ Ampliación do servizo de Axuda no Fogar. Xantar na casa.
Ÿ Creación de servizos de apoio para seguir fomentando a conciliación da

vida familiar e laboral.
Ÿ Xestión para a ampliación de prazas na gardería.
Ÿ Creación de becas de estudio.
Ÿ Xestionaremos para concluír un acordo coas empresas de liñas regulares de

autobús para que teñan parada na nosa estación.
Ÿ Recoñecemento e maior implicación coas Asociacións de Mondoñedo,
comprometéndonos e apoiando as súas actividades e programas.

EMPREGO, INDUSTRIA E COMERCIO
Ÿ Creación dun programa para impulsar Mondoñedo socioeconómicamente

que permita fixar e apoiar ás empresas existentes e ós autónomos.
Captación de inversións.
Ÿ Traslado do Mercado Semanal á Praza da Catedral.
Ÿ Potenciación da implantación de industrias no noso polígono industrial
que permita e impulse a creación de emprego.
Ÿ Potenciación e desenrolo do sector servicios.
Ÿ Creación de infraestructuras auxiliares ás empresas instaladas no noso
Concello: habilitación de aparcamentos de autobuses, apoio á xestión de
residuos en empresas da construcción e auxiliares...
Ÿ Xestionaremos a introducción de Mondoñedo en Europa coa entrada en
redes de comercialización europeas para a promoción dos nosos
productos.
Ÿ Creación dun viveiro de empresas que permita apoio a emprendedores.
Ÿ Estudio dun plan conxunto coa ACIAM para comunicar as parroquias de
Mondoñedo coa cidade como medida de apoio ós mercados semanais.
Ÿ Apostaremos polas feiras de Gando.

“

Potenciación da
implantación de industrias
no noso polígono industrial
que permita e impulse a
creación de emprego.

Elena Candia e Barreiro co Conselleiro de Industria

MEDIO AMBIENTE
Ÿ Creación dun punto limpo con correcta recollida de residuos.
Ÿ Poñerémonos en contacto coas administraciós competentes para o correcto

mantemento dos cauces dos nosos ríos.
Ÿ Limpezas programadas da rede de saneamento municipal.
Ÿ Xestionaremos para sanear o rural.

EDUCACIÓN E CULTURA
Ÿ Xestionaremos a creación dun Museo de Escritores.
Ÿ Apostamos pola posta en valor da riqueza arqueolóxica mindoniense.
Ÿ Potenciación da nosa cidade como sede de congresos, eventos,

exposicións...
Ÿ Apoio á recuperación da música tradicional galega.
Ÿ Posta en marcha dun ciclo de teatro.
Ÿ Recuperación da emisora de radio.
Ÿ Creación de escolas de verán como apoio educativo.
Ÿ Faremos as xestións necesarias para rematar a pista cuberta no colexio.
Ÿ Convenios con Universidades para realizar prácticas.
Ÿ Creación dun Conservatorio de música.

“

Faremos as xestións
necesarias para rematar a
pista cuberta no colexio.
Crearemos un conservatorio
de música.

O Conselleiro de Educación co PP de Mondoñedo

TURISMO
Ÿ Plan de sinalización e información.
Ÿ Plan de dinamización turística baseado en:

- Potenciación do conxunto histórico artístico.
- Apostamos polo recurso de vital importancia para o noso turismo: Cova
do Rei Cintolo.
- Como Concello polo que discorre o Camiño Norte, xestionaremos a
inclusión en Proxectos Europeos en marcha para unha promoción turística,
cultural e gastronómica que permita a captación de turistas no extranxeiro.
Ÿ Potenciación de festas gastronómicas..
Ÿ Programa “De ruta por Mondoñedo”: Recuperación, potenciación e
mantemento das rutas de sendeirismo existentes e creación de algunhas
novas (rutas a cabalo, rutas para quads...)
Ÿ Punto de baixada e recollida de pasaxeiros para os buses turísticos no casco
urbano.
Ÿ Recuperación de oficios tradicionais: potenciación da artesanía, polo seu
valor cultural e polo atractivo turístico que supón.
Ÿ Faremos as xestións necesarias para o remate do proxecto turístico na
Aldea de Vilar.

DEPORTES
Ÿ Potenciación das escolas deportivas, tamén para os nosos maiores con

actividades como musicoterapia, talleres de relaxación, de memoria,
ximnasia de mantemento...
Ÿ Mellora e adecuación das instalacións do noso ximnasio.
Ÿ Programación dun campus deportivo.
Ÿ Recuperación do parapente e campionatos.
Ÿ Rutas ciclistas e motociclistas.

RURAL
Ÿ Proxecto de parroquias participativas nos que cada parroquia interveña no

destino das inversións asignadas.
Ÿ Creación dunha planificación ordeada e programada de sistema de
desbroce nas principais estradas e camiños do noso rural.
Ÿ Revitalizaremos a figura dos pedáneos.
Ÿ Estudo, redacción e implantación dun plan de prevención de incendios.
Ÿ Adecuación e mellora do firme e acceso ás nosas parroquias.
Ÿ Seguiremos apostando porque cada parroquia teña o seu local social.
Ÿ Elaboración dun programa cultural: con ciclos de teatro, actividades de
recuperación das festas tradicionais rurais: mallas, fías, caleiras,
magostos...
Ÿ Recuperación de zonas verdes, fontes, e rehabilitación de elementos
etnográficos.
Ÿ Sinalización dos núcleos e barrios rurais e demáis elementos significativos.
Ÿ Instalación de ordenadores con acceso a Internet nos locais sociais.
Ÿ Puntos de información nos locais veciñais con visitas periódicas dos técnicos
municipais.
Ÿ Potenciación do mundo do cabalo: rutas, apoio á tradicional rapa das
bestas...

VIVENDA E URBANISMO
Ÿ Redacción e aprobación dun Plan Xeral de Ordenación Municipal.
Ÿ Daremos solución ó problema do tráfico na nosa cidade coa creación de

aparcamentos, no casco histórico habilitando prazas para minusválidos en
puntos estratéxicos.
Ÿ Renovación de mobiliario urbán.
Ÿ Elaboración e execución dun plan de seguridade cidadán e emerxencias.
Ÿ Faremos as xestións necesarias para a continuidade da rehabilitación do
Barrio dos Muiños.
Ÿ Novas viviendas para xóvenes.
Ÿ Melloraremos as vías de comunicación coas localidades limítrofes.

“

Optimización de recursos.
Gobernaremos con
austeridade, reduciremos
como mínimo un 30 % o
custo das dedicacións
exclusivas no noso concello.
Elena Candia co Presidente Feijóo

Mondoñedo necesita persoas preparadas, eficientes, dispostas a liderar un
proxecto de futuro, conscientes das necesidades diarias dos seus habitantes,
capaces de aunar esforzos coa Deputación, a Xunta de Galicia e o Goberno de
España. Mondoñedo necesita un goberno do Partido Popular.

VOTA

