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O BNG presentou 

varias propostas 

para encamiñar 

unha solución e 

todas as iniciativas 

foron rexeitadas 

polo goberno 

municipal” 

“

O BNG esixe solucións ao problema 

da auga na Merca 
 

O novo texto tamén modificará máis de dez leis para beneficiar 

proxectos prexudiciais para Galiza 

 

O novo texto tamén modificará máis de dez leis para beneficiar 

proxectos prexudiciais para Galiza 

 

Sen solución desde fai 

máis de dous anos 
 

As veciñas e veciños da Merca 

levamos desde o ano 2018 

sufrindo prohibicións de 

consumo de auga potábel. 

  

Este goberno municipal, como 

o anterior, é incapaz de 

arranxar o problema. 

  

A única solución que ofrece a 

Alcaldía e ir recoller, unha vez 

á semana, garrafas de auga ás 

dependencias municipais. 

 

 

  

 

 

O BNG presentou varias 

propostas para encamiñar 

unha solución e todas as 

iniciativas foron rexeitadas polo 

goberno municipal.  

  
A Merca é o único concello da 

conca do Arnoia que ten 

problemas de potabilidade. 

  
O 7 de xullo de 2020 a 

concelleira do BNG, Teresa 

Garrido, denunciou diante do 

SEPRONA a práctica do concello 

de botar herbicida para eliminar 

silvas e maleza arredor do 

tanque da auga situado no alto 

da Manchica e que abastece as 

parroquias de Pereira de Montes, 

A Manchica e Parderrubias. 

  

Logo de varios anos sufrindo 

desabastecemento de auga 

potable a veciñanza de A Merca 

precisa  solucións xa! 

O BNG presentou 

varias propostas 

para encamiñar 

unha solución e 

todas as iniciativas 

foron rexeitadas 

polo goberno 

municipal” 

“

Teresa Garrido 

 Voceira municipal BNG A Merca 

O BNG presentou varias 

propostas para encamiñar 

unha solución 

“



Bloque Nacionalista Galego na Merca 

    http://celanovabaixalimia.bng.gal/ 

    amerca.bng@gmail.com 

    623 33 36 95  

O BNG vén de presentar unha queixa á 

Valedora do Pobo. 

A semana pasada, a nosa 

portavoz municipal, Teresa 

Garrido, presentou unha 

queixa diante da Valedora do 

Pobo por tratarse dunha 

situación de extrema 

gravidade e atopármonos 

nun total desamparo. 
  

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón participou hoxe na concentración contra a supresión da área 

sanitaria do hospital do Salnés, en Vilagarcía de Arousa acompañada da portavoz de sanidade, Montse Prado 

e cargos institucionais do BNG. A portavoz nacionalista afirmou que o presidente da Xunta e o Partido popular 

están a dar “ un paso adiante” para desmantelar a sanidade pública galega polo que pediu a retirada do 

anteproxecto de lei de Saúde que contempla  máis recortes e a supresión das áreas sanitarias. 

Para a nacionalista, a nova lei do PP representa “un paso atrás” e un ataque a un dereito fundamental, “o 

dereito á saúde”. Esta lei, engadiu, demostra que os recortes en sanidade “son ideolóxicos” e xusto cando 

están intentando convencernos de que saimos da crise económica, comprobamos como durante o verán 

“cociñaron novos recortes” que afectarán gravemente á poboación. 

A sanidade necesita máis recursos e medios e ao longo dos gobernos de Feijóo recortáronse máis de 2.000 

profesionais e pecharon 600 camas nos hospitais, “lonxe de traballar por mellorar a sanidade en Galiza, o PP 

traballa na dirección contraria”, recalcou. 

Por outro lado  a nacionalista tamén asegurou que na actualidade as listas de espera 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

son máis elevadas que no momento da chegada de 

 Feijóo á presidencia da Xunta. Os cidadáns temos unha sanidade “máis lenta” e a nova reforma provocará que 

a prestación sanitaria non sexa en función das necesidades dos usuarios e usuarias, o Partido popular  tenta 

exercela en función dos recursos  que o goberno destinará para o seu exercicio. 

A nova lei do PP 

representa “un paso 

atrás” e un ataque a 

un dereito 

fundamental 

“

CONVOCATORIA 

 Nese escrito solicitamos da institución que medie diante da 

Administración que corresponda para que: 

  

1. Se poñan os medios humanos e técnicos necesarios para o 

restablecemento inmediato da auga potábel. 

  

2.  Se arranxe tanto a rede de abastecemento como os depósitos de 

distribución de auga. 

  

3.  Haxa un reparto periódico de garrafas de auga polas parroquias. 

  

4. Se analicen as augas das fontes públicas e dos pozos de particulares 

que o demanden. 

  

5.  No caso de nova contaminación, se dea aviso a toda a poboación. 

  

6. Se revisen todas as fosas sépticas para que os vertidos aos regatos 

cumpran a normativa. 

  

 7.  Se reduza a contía do recibo da auga, que subiu un 10% cando o 

servizo non se está a prestar. 

Teresa Garrido, concelleira do BNG na Merca  

Noa Presas, Deputada do BNG por Ourense 


