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INTRODUCIÓN
Dende que comezou a súa, por agora, corta andaina, Ponte Solidario ven centrando gran parte dos seus esforzos en
tratar de cubrir as necesidades básicas das persoas que acoden á asociación en busca de axuda. Mentres que durante
os primeiros seis meses o número de familias atendidas roldaba as 15, as solicitudes aumentaron exponencialmente
configurando o panorama actual, no que 65 unidades familiares conforman o tecido humano beneficiario da acción directa de Ponte Solidario, mentres que hai aproximadamente unhas 20 máis en espera. A insuficiencia de recursos
materiais e, por riba de todo, humanos non permite dar cabida a todas elas polo momento.
Este incremento, que en certa medida ven provocado polo maior coñecemento de Ponte Solidario e da súa actividade
pola parte da poboación local, débese fundamentalmente ao empobrecemento e empeoramento da situación socioeconómica dun maior número de habitantes. Así, tras unha análise interna que valora a realidade cotiá de moitas
familias (onde se ponderan ingresos económicos, factores socioculturais e necesidades básicas a cubrir, ademais de
indagar nas causas e na antigüidade temporal das circunstancias actuais) podemos afirmar que non só é a conxuntura
macroeconómica a que mantén na pobreza a estas familias, senón a ausencia a nivel local dunha política so-

cial que posibilite que estas poidan ver cubertas as súas necesidades máis primarias e gozar dunha calidade de vida
aceptable. É importante sinalar que a gran maioría das persoas que son atendidas por Ponte Solidario sobreviven con
prestacións sociais moi por debaixo do SMI (Salario Mínimo Interprofesional), ao tempo que destacamos o feito de que
non son poucas as que carecen de ingresos demostrables, véndose obrigadas a depender da “caridade” ou do auxilio
de familiares mentres non lles son concedidas as axudas. No caso da RISGA, está a ser demorado pola admi-

nistración -local e autonómica- ata oito ou nove meses.
Deste modo, practicamente a totalidade das familias necesita unha suministración constante de alimentos (ao igual que
produtos para a hixiene persoal e doméstica), o que nos mostra que, ademais de pasar fame, están obrigadas a man-

ter unha dieta pobre moi afastada dos estándares de mínima calidade que indica OMS(Organización
Mundial da Saúde).
O feito de que a única achega de nutrientes á que teñen acceso sexa reportada por produtos de carácter non perecedoiro indica un consumo minoritario de alimento fresco, como pode ser peixe, carne, froita ou verdura, esencial nunha
alimentación sa que garanta o desenvolvemento saudable das persoas, sobre todo no caso dos menores, que veñen
sendo os máis prexudicados desta conxuntura.
As dificultades habitacionais sitúanse como o outro gran factor problemático, xa que máis da metade dos usuarios de
Ponte Solidario ten graves problemas para poder acceder e manter unha vivenda, sexa en propiedade ou en aluguer.
Así, todos eles ven comprometidos os seus escasos ingresos ao pagamento dunha renda, o cal os condena á carestía
constante de non poder afrontar o resto de gastos aos que diariamente debe facer fronte calquera familia (manutención, facturas de suministracións, gastos educativos, transporte...).
Ante este panorama, encontrámonos cun goberno local que, máis alá de tramitar prestacións públicas prin-

cipalmente de carácter autonómico, non ofrece solucións e recursos ás persoas que nutren diariamente a sala de espera dos Servizos Sociais. Deste modo, á marxe dun “Banco de Alimentos” moi cuestionado
tanto pola cantidade e calidade -unicamente produtos non perecedoiros- dos alimentos que dispensa como polo trato
dado aos seus usuarios, e máis alá da tramitación de axudas de emerxencia puntuais que, con criterios diversos e non

coñecidos publicamente, se conceden a determinados casos, non parece existir un paquete de medidas que afaste da
exclusión social e da pobreza a cada vez un maior número de familias.
Conscientes desta situación e consecuentes coa necesidade de maiores esforzos para cambiala, propoñemos unha

serie de accións que consideramos deben ser urxentemente implantadas a cargo do ente local, ligazón
da administración que pola súa proximidade ao cidadán e polo coñecemento que do ámbito inmediato debe tomar;
primeiramente ten que garantir unha vida digna aos seus habitantes, vida digna á que, dende unha visión afastada da
caridade e a beneficencia, teñen dereito todas as persoas polo mero feito de selo.

Queremos garantir unha vida digna aos seus habitantes,

vida digna á que,

dende unha visión afastada da caridade e a beneficencia, teñen
dereito todasas persoas polo mero feito de selo.

1. ALIMENTACIÓN E PRODUTOS BÁSICOS
Tal como apunta nos parágrafos anteriores, pode dicirse que case a totalidade das persoas que acoden á nosa

asociación en busca de axuda demandan alimentos e produtos básicos, esenciais para a supervivencia no seu sentido estrito. A falta de ingresos suficientes para o sustento persoal provoca que cada vez maior
número de persoas teña verdadeiras dificultades para proverse de alimentos que garanta un mínimo de tres comidas
ao día, catro en caso dos nenos. Así mesmo, esta situación provoca que a base alimenticia de todas elas estea conformada polos produtos de máis baixo prezo e, na maior parte das ocasións, de peor calidade. Todos sabemos o que
é encher un carro da compra de carne, peixe ou froita. Tamén seguramente teñamos comprobado como o seu custo
redúcese se recorremos aos alimentos pre-cociñados e industriais, caracterizados polo exceso de graxas e a falta de
nutrientes e vitaminas. Precisamente estas características definen o tipo de dieta á que se ven obrigados a cinguirse
as persoas ao límite da pobreza, a maior parte delas con nenos, o que dificulta moito máis a situación. Neste sentido,
debemos afirmar que son as familias con menores a cargo as que se ven sometidas a peores circunstancias, sendo os

nenos o colectivo máis damnificado.
Entendendo que a protección das familias en xeral (e dos nenos en particular) debe ser unha prioridade nas políticas
sociais de carácter municipal, concedemos transcendental relevancia a asegurar que todos eles vexan cubertas as
súas necesidades alimenticias, de forma que se poida afirmar con honestidade que ningún adulto, ningún

neno, ningunha persoa en Ponteareas pasa fame. Como a situación actual non nos permite falar de suficiencia neste aspecto, entendemos como prioritaria a implantación das seguintes medidas:
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1.1. Posta en marcha dun Comedor Social
Os comedores sociais son establecementos nos que se ofrece servizo de comidas a colectivos en situación de dificultade socioeconómica e/ou en risco de exclusión social, con necesidades de manutención.
Polo tanto, e co fin de garantir a provisión de almorzo, xantar e cea a aquelas persoas con ingresos

insuficientes para custeala por se mesmas, consideramos inescusable a dispensa municipal deste servizo
nas diversas modalidades que existen noutras localidades, tales como vales en restaurantes, repartición a domicilio
ou mediante a xestión dunha instalación propia. As persoas destinatarias serán aquelas cuxos ingresos non superen
o SMI, tendo en conta en todo caso os compromisos vinculados ao pagamento da vivenda habitual, dado que nos
podemos encontrar con familias que superan este salario pero con obrigas hipotecarias que superan o 80% deste e ás
que a conxuntura actual do mercado inmobiliario non lles permite desvincularse destas sen alto risco financeiro.
A xestión deste servizo debe, como é obvio, aterse á legalidade vixente e contar coas infraestruturas e persoal que a
normativa esixa, así como ofrecer unha calidade nas comidas que posibilite unha alimentación saudable e variada,
dando máxima importancia á saúde das persoas por enriba dos custos. Igualmente, dende unha visión de xustiza
social, entendemos fundamental unha normalización na atención prestada que evite estigmatizar aos usuarios e moi
afastada dunha perspectiva de “servizo para pobres”, evitando prácticas recorrentes en certos comedo-

res, como colas na vía pública, abandono das instalacións, tanto no referido á hixiene coma á estética, desprezo e
subestimación no trato dado polo persoal, etc.
Unha medida deste calado, ademais de xerar empregos vinculados ao ámbito social, cunha xestión eficiente que abra
a porta á colaboración con empresas e negocios locais, terá un impacto positivo na economía municipal

Son as familias con menores a cargo

as que se ven sometidas a
peores circunstancias,
sendo os nenos o colectivo máis damnificado.
1.2. Comedor Escolar
Á marxe do apartado anterior, e coñecedores dos problemas e a incerteza que en relación a este servizo sofren moitas
familias ano tras ano, é inescusable que o ente local garanta a alimentación de tódolos nenos. Para todos aqueles
menores de 18 anos escolarizados en centros públicos de Ponteareas, incluíndo os niveis non obrigatorios de ensino,
e pertencentes a unidades familiares en situación de exclusión social certificada polos servizos sociais e/ou, tal e como

no apartado anterior, con ingresos inferiores ao SMI, este debe poñer á súa disposición un servizo en que, como mí-

nimo, se lles suministre o almorzo, o xantar e a cea, tendo en conta a posibilidade de ofrecer merendas.
Ao igual que o comentado para o comedor social, débese buscar aquela modalidade de xestión máis apropiada, así
como aterse á legalidade e normativa existente, buscando a colaboración e o cumprimento das competencias por
parte da administración autonómica.

1.3. Subministración de Produtos Perecedoiros
Un dos aspectos demandados con maior frecuencia por aquelas familias cunha situación socioeconómica desfavorable é poder ter acceso a produtos perecedoiros (carnes, peixes, froitas, verduras, etc.), necesarios para unha alimentación axeitada e, en especial, para o desenvolvemento óptimo dos menores.
Considerando lexítima a cobertura destas necesidades e entendendo que a administración local ten recursos de
abondo para iso, esperamos da mesma que garanta unha suministración que permita ás familias cumprir cos mínimos
que establece a OMS neste sentido, priorizando aquelas con menores a cargo.
Existen diversas alternativas postas en marcha por entidades e organismos varios, entre as que destacamos as seguintes:

a)

Realizar convenios co pequeno comercio para que estes poidan doar unha parte das súas existencias de

forma periódica a organismos ou asociacións de carácter social a cambio de beneficios, por exemplo, fiscais.

b)
c)

A través dos Servizos Sociais, proporcionar vales mensuais
Dinamizar a doazón por parte de particulares destes produtos, que en moitas ocasións son excedentes do

consumo e o cultivo doméstico.

1.4. Correcta Xestión do Banco de Alimentos
Atendendo ao criterio de todos e cada un dos usuarios do actual Banco de Alimentos, o seu funciona-

mento é ineficaz e contribúe á estigmatizar ás persoas receptoras.
Así, parece incapaz de cubrir as necesidades das familias que teñen acceso a este, polo que parece lóxico que sexa
necesario modificar o seu funcionamento co fin de ofrecer un servizo axeitado. Ademais de dispensar a variedade
de produtos que toda alimentación equilibrada debe conter, incluíndo aqueles perecedoiros, ao igual que produtos
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de hixiene persoal e limpeza do fogar, considérase de sentido común

humanizar a atención prestada.
Así, establecer un horario fixo e inamovible para a distribución dos alimentos
imposibilita que moitas persoas con dificultades de mobilidade e transporte,
ou con ocupacións persoais inescusables poidan acudir con normalidade.
Igualmente, establecer uns criterios xustos e coñecidos para a concesión desta axuda, tratar de evitar os períodos de espera na porta do local e dignificar o
trato co que se atende aos usuarios é de esixencia. A equidade na distribución
de recursos non só vén determinada por cantidade destes, senón tamén pola
calidade e o trato humano na súa xestión.
Para finalizar e debido á grave situación de moitas delas, apuntar a necesidade de garantir nas entregas ás familias con bebés aqueles produtos que
cubran ao completo as necesidades alimenticias e de hixiene dos máis vulnerables (leite en po, papas, cueiros, xabóns, biberóns, chupetes...).

1.5. Banco de Recursos de uso Infantil
O acceso a tronas, cadeiras de coche, carros de bebé e todo tipo de artigos
de uso infantil, polo seu custo, é realmente complicado para as familias con
escasos recursos. Debido a que estes son moi necesarios e a que a súa vida
útil, sempre que se lles dea un axeitado uso, é medianamente longa, pode e
debe coordinarse a nivel municipal un servizo que entregue en préstamo este
tipo de artigos ás familias con xustificadas dificultades económicas, deben-

do ser devoltos en bo estado, para o seu novo préstamo a outros
usuarios.

1.6. Roupeiro Municipal
O acceso a unha roupa de calidade que cubra a súa función primordial, así
como a súa función social -dignidade e equidade- convértese nunha demanda cotiá de todas as familias que acoden a Ponte Solidario. Este problema
acrecéntase cando falamos dos cativos, xa que sendo estes os que precisan
unha renovación máis rápida da súa vestimenta, a escaseza de medios dos
seus proxenitores fai imposible poder mercar o que realmente precisan.
Por iso, a creación dun Roupeiro Municipal, de calidade, onde o acceso a
roupa sexa digno e eficaz, é de obriga para o ente local, sendo este servizo
non ofertado por ningunha outra entidade ó non estar analizado como un
problema social severo. Mediante campañas de concienciación a nivel local

e grazas aos donativos dos veciños pódese por en marcha o servizo dunha
forma económica, utilizando medios físicos e humanos propios do concello,
ademais de fomentar o reciclaxe e a solidariedade entre veciños.

2.VIVENDA
2.1. Pobreza Enerxética
Na actualidade, un bo número de familias non poden asumir o pagamento
das facturas de servizos do fogar. De feito, é unha das demandas máis repetidas polos nosos usuarios, que veñen expresando a súa angustia neste senso,
á vez que solicitan a axuda da asociación, axuda que Ponte Solidario vese
incapaz de ofrecer en moitas ocasións. Así, e sobre todo en época invernal,
os cortes de auga, luz e gas sucédense, deixando a familias enteiras, incluídos menores, nunha situación de pobreza enerxética intolerable. Parécenos
inconcibible que uns pais non dispoñan de recursos necesarios que lles permitan comprar unha bombona de butano para duchar ós seus fillos, ou non
poidan acender a calefacción durante todo o inverno. Os efectos nocivos para
a saúde dos menores, tendo en conta as duras condicións climáticas de frío e
humidade que afectan a Ponteareas, deberan ser previdas custe o que custe,
sendo os poderes públicos os que en última instancia teñen que garantir a
protección daqueles sectores de poboación en situación de pobreza.
Neste sentido, a proposta que se formula ofrece dúas vertentes. Por un lado,
o ente local non pode permitir que ningunha familia quede sen acceso ás
suministracións básicas do fogar, polo que entendemos que en último caso
deberá asumir as facturas daquelas familias que, tendo ingresos mensuais
por debaixo do SMI e/ou en risco de desafiuzamento ou exclusión social, se
vexan imposibilitadas en asumir este custo, sen límite anual algún, dado que
consideramos estes servizos como esenciais para a vida. Nesta liña, entendemos que o ente local ten medidas de presión abondo para acordar coas
empresas suministradoras, sobre todo con aquelas de maior vinculación con
Ponteareas, condicións especiais e facilidades para estas familias (tarifa social,
pagamentos aprazados, imposibilidade de privar de subministración, etc.).
Por outra parte, estas accións deben ir combinadas con medidas que promovan o aforro enerxético, organizando xornadas formativas e poñendo a disposición da poboación recursos que posibiliten un menor gasto nos fogares. É
un comentario reiterado por algún dos políticos locais que certas familias que
piden constantemente axuda gastan máis en electricidade ca eles mesmos. A
nosa proposta é que lles axuden a gastar menos. Electrodomésticos antigos,
lámpadas incandescentes, descoñecemento en medidas de aforro, vivendas
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mal illadas ou con exceso de humidade provocan en moitos casos consumos desorbitados que van máis alá do mero
consumismo, senón que son xeradas polo descoñecemento e a pobreza.

2.2. Acceso a unha Vivenda Digna
Se o pagamento das facturas enerxéticas no ámbito do fogar é unha demanda reiterada para as persoas con menos
recursos, dispoñer dunha vivenda converteuse nun tema dramático, o cal formula os maiores problemas que teñen,
case na súa totalidade, as familias que acoden á asociación. Así, a maioría delas destinan a maior parte dos escasos
ingresos que perciben ao pagamento dun aluguer ou dunha hipoteca, o cal lles impide contar con recursos que lles
permitan acceder a unha alimentación saudable ou a outro tipo de aspectos esenciais para o desenvolvemento persoal (educación, transporte, emprego, formación...).

Moitas das persoas que acoden á nosa asociación perciben cero ingresos, e outras moitas están limitadas
á percepción dunha RISGA. Nunha localidade onde os alugueres van dende os 250 € e os 350 €, estamos falando que,
unha vez descontado este gasto, a cantidade restante roldaría, como máximo, 150 € ou 200 €, importe insuficiente
para cubrir as necesidades dunha familia, especialmente con cativos. A consecuencia de todo iso é que moitas persoas non poden pagar os seus arrendadores, o que as aboca a procesos xudiciais ou extraxudiciais angustiosos, ao tempo que xera situacións problemáticas aos propietarios das vivendas. O problema habitacional é claro.
De desaparecer este, boa parte das dificultades económicas de moitas familias veríanse minoradas, dado que poderían destinar o necesario a alimentación ou educación, co que o gasto en prestacións públicas se reduciría considerablemente.
É por iso que reclamamos que, con urxencia e co fin de evitar o drama constante que viven moitos, e cada vez máis,
habitantes de Ponteareas, o ente local tome as medidas necesarias para xerar e xestionar políticas públicas eficaces
que dean solución a esta problemática social. Así, a intervención municipal neste terreo non é nova nin allea ás súas
competencias. Son moitos os concellos que se preocupan en ofrecer aos seus veciños opcións que garantan que
todas as persoas teñan acceso a unha vivenda digna, executando alternativas de diversa índole que realmente fan da
política local a arte do que debe ser: mellorar a calidade de vida dos cidadáns.

Son moitos os concellos que se preocupan
en ofrecer aos seus veciños opcións

acceso a
unha vivenda digna.

que garantan que todas as persoas teñan

Polo tanto, e orientadas a aquelas familias con ingresos por debaixo do IPREM, a aquelas en risco de exclusión social
e ás que se encontran en risco de desafiuzamento, todas elas que non conten con vivenda en propiedade sen cargas,
esiximos a implantación dunha serie de medidas que necesitan de urxente posta en marcha para dar solución a medio e longo prazo a este punto.

Así, a nivel municipal debe existir un banco de vivendas a disposición destas familias.
A realidade é que son moitas as casas e os pisos que se encontran deshabitados, mentres un gran número de familias
se encontran ao bordo do abismo. Mediante convenios cos seus lexítimos propietarios, pódese dispoñer dunha serie
de vivendas para as situacións máis urxentes, facéndose cargo o concello dos custos que isto poida xerar, ao tempo

que as restantes sexan destinadas a alugueres sociais alcanzables. Avalar estes alugueres, fiscalizar en maior medida
aquelas propiedades que non se adhiran a este fondo de vivendas (sobre todo aquelas que se encontren baleiras) ou
conceder beneficios para o/a propietaria/o, tales como o asesoramento técnico e xurídico, a xestión do arrendamento polo concello (tramitación e seguimento do contrato), a defensa xurídica en caso de impago, subvencións para a
rehabilitación/acondicionamento dos inmobles ou reducións no pago dos impostos municipais, poden ser modos de
fomentar a participación dos propietarios nesta proposta.
Por outro lado e tendo en conta que estariamos a falar de medidas a máis longo prazo, é inescusable que parte dos
esforzos municipais neste ámbito vaian destinados a auspiciar proxectos de auto-construción ou de rehabilitación
de vivendas, onde o concello, ademais do financiamento necesario, achegue materiais, servizos técnicos e, en caso
preciso, os terreos.
Así mesmo, outra medida posible é a creación de Cooperativas de Vivenda, onde o Goberno aporta financiación e asesoramento técnico multidisciplinar aos cooperativistas, ao tempo que estos últimos contribúen co traballo
necesario na construción, se apoian mutuamente e aprenden a organizarse para traballar por necesidades futuras, o
que posibilita a creación de lazos de unión veciñais.

3. FORMACIÓN/EMPREGO
Baseándonos na traxectoria persoal e laboral das persoas que acoden a Ponte Solidario, detectamos claramente que
unha gran parte delas non contan coa formación nin a capacitación necesaria para acceder a un em-

prego, o cal é unha constante ao longo da súa vida. A falta dun traballo remunerado é o punto clave que lles imposibilita dispoñer de ingresos estables cos que desenvolver unha vida autónoma e independente afastada da caridade e
das prestacións públicas. Así, vemos que boa parte dos actuais usuarios dos Servizos Sociais o foron ao longo de toda
a súa vida, o que non lles reportou maiores posibilidades de inclusión ao mercado de traballo. É obvio que non se está
a enfocar o problema cunha perspectiva global cando a situación de dependencia se perpetúa no tempo. A capacidade municipal para crear emprego, a pesares de ser en certa medida limitada, si existe e pode ser potenciada.

Fomentar o cooperativismo, indagar formas de xerar riqueza
a través da xestión dos recursos locais e o financiamento de

proxectos sostibles e
viables economicamente
Fomentar o cooperativismo, indagar formas de xerar riqueza a través da xestión dos recursos locais e o financiamento
de proxectos sostibles e viables economicamente, son simples propostas que, existentes en varios territorios, deben
ser tomadas como exemplo para unha política local orientada á xeración de emprego.
Así mesmo, estas medidas deben ir parellas ás centradas na mellora das competencias. Nesta liña, detectamos que

os cursos e demais formación ofertada non cobre as expectativas da poboación nin as necesidades do
mercado laboral, ademais do cal restrinxe, en moitos casos, a participación ao limitala a certas idades ou a outro tipo
de variables. Impartir formación centrada naqueles oficios e sectores emerxentes e/ou con máis demanda, sen esquecer a imprescindible alfabetización tecnolóxica, non pode ser demorado por máis tempo.
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3.1. Sectores Potenciais
A capacidade municipal para crear emprego, a pesar de ser en certa medida limitada, pode ser potenciada, sobre
todo nun concello no que o paro incide por enriba da media. Para este fin, entendemos que se deben aproveitar os
recursos locais para así xerar emprego e riqueza social; por outra parte, atopamos na aplicación da Lei de Depen-

dencia unha oportunidade para a creación de emprego, ao mesmo tempo que se satisfán necesidades básicas para
uns sectores da poboación actualmente desprotexidos.

A agricultura e o sector forestal son recursos desaproveitados en Ponteareas, que xestionados de forma planificada e sostible ambientalmente aumentarían a produtividade local e serían viables economicamente. Para isto o
concello pode adoptar medidas, que xa se levan a cabo con éxito noutras localidade.
Para fomentar o desenrolo da agricultura local serán útiles as seguintes propostas: impulsar a crea-

ción de cooperativas e Sociedades Anónimas laborais mediante subvencións a través da Xunta e do Fondo
Social Europeo e asesoramento técnico, realizar os estudos necesarios para mellorar a produtividade con criterios
ecolóxicos, creación dun banco de terras a nivel municipal e facilitar o mercado de produtos locais. ç
Para promover o aproveitamento forestal propomos: fomentar a cooperación coas Comisións de Montes do

Concello coa finalidade de impulsar a creación de empresas municipais e cooperativas que poidan levar adiante
actividades produtivas vencelladas ao mantemento e aproveitamento do monte como fonte de riqueza, planificar a
explotación forestal sostible mediante estudos para implantar as seguintes aproveitamentos: Madeira e leña, resinas,
biomasa forestal, cinexético e piscícola, froitos, pastos, plantas aromáticas y medicinais, fungos, produtos apícolas,
minerais, e recreativos.
Por outra parte, se deben crear “bolsas de emprego locais” transparentes e con cláusulas sociais sensibles ás
especiais dificultades e necesidades de determinados colectivos, facendo especial fincapé nas medidas destinadas ás
persoas que máis o necesitan.
Desde o Concello se debe facilitar a formación necesaria para que as persoas con unha formación inadecuada á oferta
laboral da localidade e o seu entorno adquiran os coñecementos necesarios para acceder ao emprego. Consideramos
que esta formación se debe enfocar aos sectores a potenciar: agrícola, forestal, protección ambiental e servizos á dependencia; así como á industria dos concellos veciños.

4. EDUCACIÓN
A educación é un dereito fundamental, recoñecido nacional e internacionalmente, elemento fundamental para
a autoaxuda individual e colectiva e para o progreso e desenvolvemento humano. Os poderes públicos deben velar
polo seu recoñecemento e cumprimento efectivo coa maior firmeza e responsabilidade.
Así mesmo, a educación é unha dás mais poderosas ferramentas para a mobilidade e a equidade

social, sendo a súa gratuidade e universalidade esixencias que garanten a calquera persoa a posibilidade de acceder
aos máis altos niveis de ensino. Pola contra, é obvio que non tódalas persoas estamos en igualdade de condicións
materiais neste acceso, polo que a carencia de recursos redundará en que unha porcentaxe moi elevada de estudantes se vexan imposibilitados na realización de estudos. O ensino deixa así de ser un ben público do que ninguén pode
quedar privado, quedando definido como un artigo ao que non todos poden aspirar, e menos nun grave contexto de
crise económica que ven afectando dun xeito moi grave a amplos sectores da poboación.
O recorte nas axudas autonómicas e estatais ao ámbito do ensino interpón novas trabas de acceso ao mesmo en
condicións de igualdade, co que se están a perpetuar situacións de inxustiza social e desigualdade e a entorpecer
o progreso das nosas sociedades. Un exemplo claro disto é como, este ano, o chamado “cheque escolar”, deixou de
cubrir materiais esixidos polos plans de estudos públicos, co que moitas familias se viron obrigadas a deambular
de asociación en asociación na procura dos mesmos, co cal, tras varias semanas do comezo do curso, moitos nenos
continuaron asistindo a clase sen os recursos escolares precisados. A desvantaxe educativa, por non nomear o risco de
estigmatización destes menores, é evidente.
Polo tanto, novamente esiximos ao ente local que se faga cargo da situación e garanta dun xeito eficaz a igualdade na
escola de todos os menores do concello, cubrindo os seguintes aspectos:

4.1. Cheques Escolares
A función dos cheques escolares irá destinada a cubrir aquelas necesidades de carácter básico ante un ámbito tan
relevante como é a educación. Dado que esta se trata dun dereito universal ao que todo neno ou mozo debe ter acceso, as devanditas axudas deben ir destinadas ás familias cuxos ingresos non alcancen para satisfacer esta necesidade
básica nos seus fillos e ás que non lles sexa suficiente co conxunto das axudas obtidas para o efecto a nivel autonómico ou estatal.
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Os cheques escolares irían dirixidos, polo tanto, a aquelas familias con nenos dende os tres anos de idade, cubrindo tanto os niveis obrigatorios de ensino, como aqueles non obrigatorios (preescolar e estudos de bacharelato ou
formación profesional), e que precisen de axuda para ter acceso ao material escolar, material cuxos custos alcanzan en
ocasións uns niveis tan elevados que estas, ou ben non os poden asumir, ou ben os asumen baixo dificultades noutras
áreas da súa vida (alimentación, vivenda...).

A contía dos cheques deberá adaptarse e realizarse acorde aos ingresos de cada unha das familias.

4.2. Clases de Apoio
Baixo este punto e relacionado co mencionado anteriormente, deféndese a creación dun servizo dirixido a ofertar

clases de reforzo educativo a aqueles mozos que podendo ter dificultades en diversas materias, non
dispoñan as súas familias de ingresos abondo para sufragar o pagamento destas. Proponse a creación dun servizo
gratuíto que garanta a equidade educativa, facilitando a integración escolar daqueles nenos ou mozos que presentan
dificultades nalgún ámbito ou área de aprendizaxe. A organización do devandito servizo podería realizarse en función
das idades dos usuarios así como das áreas concretas de traballo, facilitando así un desenvolvemento axeitado destas
e aforrando en tempo e recursos.

4.3. Actividades Extraescolares
Na situación actual de crise económica, non é estraño imaxinar que o tempo para o ocio e o tempo libre está limitado.
Do mesmo modo, o fomento da cultura e de habilidades musicais, deportivas ou idiomáticas, é un artigo de “luxo” ao
que non todo o mundo pode acceder, sobre todo se pensamos nos colectivos con maiores dificultades socioeconómicas, xustamente aqueles que máis o precisan. Así as cousas, encontramos que todas estas áreas son moi necesarias
para as persoas, especialmente na infancia e xuventude, dado que facilitan descubrir destrezas, habilidades ou aquilo
que nos fai sentirse ben, están converténdose en inaccesibles para moitas familias.
Dispoñendo o ente local dos recursos e de capacidade de xestión abondo, debera correr a cargo deste a oferta

gratuíta de actividades de diverso tipo, tales como musicais, lúdicas, deportivas, de desenvolvemento de idiomas ou culturais, para todos aqueles menores con imposibilidade de acceder, polo seu custo, a

estas, podendo aproveitar estas actividades para ofrecer merendas a aqueles que o necesiten e paliando así outra das
demandas máis recorrentes das familias, a escaseza de recursos alimenticios.

todo aquilo que o SERGAS ou os diferentes

servizos da Xunta non cobren

,

cae nun vergoñento baleiro do que ninguén se quere
facer cargo

5. SAÚDE
O ámbito da saúde é outro dos grandes esquecidos a nivel municipal, delegando nos servizos que, a nivel
autonómico e estatal se ofrecen, a totalidade das necesidades da poboación nesta área.
Así, todo aquilo que o SERGAS ou os diferentes servizos da Xunta non cobren, cae nun vergoñento baleiro do que ninguén se quere facer cargo. Unha vez máis, entendemos ao municipio, pola súa proximidade e capacidade de inmediata
resposta, como o ente público que, en última instancia, debe dar resolución a situacións que afectan á saúde, e polo
tanto, á supervivencia e á vida das persoas. Deste modo, consideramos servizos básicos a prover por este os seguintes.

5.1. Saúde Mental
É obvio que un só profesional deste campo para atender aos máis de vinte mil habitantes que ten

Ponteareas, é totalmente insuficiente, sendo evidente que a calidade da atención prestada ten que ser, evidentemente, mellorable. Os casos de maior gravidade e de grande alarma social, como o de violencia de xénero, o maltrato
ou o abuso físico e/ou sexual, non son debidamente tratados, co grave risco que implican para a vida dos afectados.
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