
BALANCE DE TRABALLO DA ASEMBLEA NACIONALISTA DE SOBER 
E DA CONCELLALÍA NON ADSCRITA

28 – febreiro – 2012 a 21 de febreiro de 2014

* MOCIÓNS

marzo, 2012 - Moción contra a reforma laboral do PP e ausencia ao Pleno do 29 de marzo de 2012 en 
solidariedade coa folga xeral convocada para ese día. 

xullo, 2012 – Moción para supresión do IBI á Igrexa católica. REXEITADA POLO PP

xaneiro, 2013 – Sobre as participacións preferentes e subordinadas. REXEITADA POLO PP

marzo, 2013 – Para o apoio á manifestación en defensa da área sanitaria de Monforte. REXEITADA POLO 
PP

maio, 2013 – Contra os recortes na atención á drogodependencia. REXEITADA POLO PP

setembro, 2013 – Pola celebración dunha homenaxe ás vítimas do Franquismo en Sober. APROBADA POR 
UNANIMIDADE

novembro, 2013 – De solidariedade coas reivindicacións das familias do alumnado de Ensino Especial do 
Centro Infanta Elena: por un centro de continuidade. APROBADA POR UNANIMIDADE

xaneiro, 2014 – Moción para a creación dun Consello Sectorial de Turismo, para implicar á cidadanía e ao 
sector no deseño da estratexia turística municipal. APROBADA POR UNANIMIDADE, EN PROCESO DE 
CREACIÓN

marzo, 2014 - Egádega dun punto a unha moción, que foi aceptado: "garantir que dende o goberno do Estado 
se garanta o dereito das mulleres a decidir sobre o propio corpo". APROBADA POR UNANIMIDADE

maio, 2014 – Contra a lei de telecomunicacións. REXEITADA POLO PP

setembro, 2014 – Contra o TTIP. REXEITADA POLO PP

agosto, 2014 – Moción conxunta da oposición: petición de pleno extraordinario sobre a situación do Pazo de 
Sober. 

Setembro, 2014 – Pola sinalización de igrexas románicas e petróglifos de Sober. APROBADA POR 
UNANIMIDADE

* ROGOS

xullo, 2012 – Petición para renuncia de paga extra por parte da Alcaldía, en consonancia cos recortes que o 
PP aplica ao funcionariado. ACADADO

xullo, 2012 – Pola colocación dun sinal de estreitamento de vía no cruce da panadería de Sober. NON 
ACADADO

agosto, 2012 – Pola renuncia de toda a corporación ás dietas do pleno extraordinario en solidariedade co 
sector lácteo. ACADADO



xaneiro, 2013 – Sobre os delitos de corrupción nas contas do PP: petición de dimisión de Rajoy e 
convocatoria de eleccións xerais. NON ACADADO

febreiro, 2013 – Pleno en apoio ás traballadoras e traballadores do Pazo de Sober. Petición de que toda a 
corporación renuncie ás dietas do pleno para doalas ao persoal do Hotel en loita por cobrar os seus salarios 
adebedados (finalmente, ao terse chegado a un acordo: fíxose unha petición para adicar esas dietas a unha 
causa solidaria; que foi aceptada). ACADADO

abril, 2013 – Pola dotación á Oficina de Información Xuvenil dunha impresora propia. ACADADO

maio, 2013 – Pola celebración dunha asemblea informativa en Neiras para explicar a situación dos límites 
entre Sober e Monforte e das parcelas privadas vendidas por Monforte a Sigalsa sen coñecemento das 
persoas propietarias. ACADADO EN PARTE

xullo, 2013 – Por un acto sobre a memoria lingüística nos camposantos (iniciativa de “Galeguizar Galiza”). 
NON ACADADO

setembro, 2013 – Para que a Xunta considere prioritario un Centro de Día en Sober. NON ACADADO

setembro, 2013 – Rogo para que se sinale o castro da Cividade, cun panel explicativo sobre o castro, situado 
a pouca distancia do miradoiro da Cividade. ACADADO

xaneiro, 2014 - Que o Concello teña en conta a posibilidade de promover, buscando financiamento en Xunta 
e Deputación, unha excavación no castro de Sober (ou noutro castro do Concello) recorrendo a persoas 
voluntarias, imitando proxectos coma a excavación do castro de Mallou, en Carnota. NON ACADADO

marzo, 2014 - Que se envíe á veciñanza o folleto informativo xa preparado sobre as normas de recollida de 
lixo, especialmente para os grandes vultos, así como os horarios e normas do Punto Limpo. ACADADO

marzo, 2014 - Que se solicite a ADIF a recuperación do muro de peche da estación de Canaval. 
SOLCITADO, PERO NON ACADADA A RECUPERACIÓN

marzo, 2014 - Que se contemple a colocación de sinais de reducción de velocidade e rugosas en San 
Martiño, ao ser tramo urbano. NON ACADADO

marzo, 2014 - Que se corrixa a toponimia deturpada nos indicadores do municipio, adoptando as formas 
oficiais. ACADADO EN PARTE

setembro, 2014 – Pola retirada do proxecto educativo e do regulamento da Escola de Música para adecualos 
á realidade do Concello, cunha banda de música en funcionamento. ACADADO

setembro, 2014 – Pola priorización do proxecto de saneamento dos núcleos de Neiras. ACADADO EN 
PARTE

setembro, 2014 – Pola preocupación sobre a situación do hotel Pazo de Sober. 

outubro, 2014 – Petición de mellora da laga e fonte do Amendo en Barantes. EN PROCESO

novembro, 2014 – Polo posta en disposición á toda a cidadanía do documento da candidatura da Ribeira 
Sacra a Patrimonio da Humanidade. NON ACADADO

xaneiro, 2014 – Polo remate do arranxo das humidades da Casa da Cultura. EN PROCESO



* PREGUNTAS

Sobre o estado dos pantaláns do catamarán.

Sobre o proxecto de gasolineira en Sober.

Sobre a ausencia de praza de Información Turística en 2013.

 Sobre os servizos de medicina e ATS no Centro da Terceira Idade.

Sobre as condicións de traballo do persoal de incendios.

Sobre as prazas de emprego no verán para desempreados/as mozos/as. Que se publiciten con tempo, 
usando tamén as redes sociais, para que a mocidade do Concello que está fóra durante o resto do ano poida 
enterarse.

Sobre os problemas de humidades que sigue a haber na Casa da Cultura.

Sobre o problema das humidades da casa da Escola de Neiras, que deterioran terriblemente o edificio.

Sobre deficiencias puntuais observadas na recollida de lixo.

Sobre as novas portas do Concello.

Sobre a supresión da mesa electoral de Canaval.

Sobre a obra da presa de Canaval, non rematada.

Sobre o campo de tiro autorizado por Medio Ambiente en Doade.

* ACTIVIDADES

maio, 2012 - “Maio revolto”: explicación da reforma laboral e concerto de “música revolucionaria”.

maio, 2012 – Impulso de asemblea comarcal por un novo proxecto común.

xullo, 2013 – Festa comarcal do día da patria.

agosto, 2013 – Reivindicación nacionalista no paso da “Vuelta a España” por Sober.

outubro, 2013 – Xornada “Vivir no país ribeirao”, sobre posibilidades de emprego no rural. Obradoiros de pan, 
cervexa, olería tradicional e sesión de cata de viño.

abril, 2014 – Participación no acto para redactar unha acta de deslinde de terreos entre Monforte e Sober no 
Reboredo.

Denuncia do estado do punto limpo de Sober en Canaval.

Recollida de testemuños orais sobre a represión franquista en Sober e mantemento do blogue: 
https://sober1936.wordpress.com/

outubro, 2014 – Homenaxe institucional ás vítimas do Franquismo.

https://sober1936.wordpress.com/


novembro, 2014 – Colaboración na organización comarcal da concentración en contra da violencia machista.

* DISCURSO (http://sobernacionalista.blogspot.com.es/search/label/temas)

maio, 2012 – Sobre o endebedamento dos concellos para pago a proveedores.

agosto, 2012 – Apoio ao sector lácteo no pleno extraordinario convocado.

decembro, 2012 – Conclusións da xornada “Vivir no país ribeirao”.

febreiro, 2014 – Sobre a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade.

Resumo da situación do hotel Pazo de Sober.

* APOIO A MOBILIZACIÓNS

xuño, 2012 - Manifestación en defensa da Sanidade Pública.

febreiro, 2013 – Manifestación de persoal do Hotel Pazo de Sober.

marzo, 2013 – Concentración en defensa da área sanitaria para Monforte de Lemos.
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