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- POSIBILIDADES DE EMPREGO DIGNO EN SOBER

- Colaboración e impulso dende o Concello para que as Comunidades Veciñais de Montes en Man 
Común impulsen actividades produtivas a través da valorización do monte, que poden crear varios 
empregos de calidade e estables.

- Talleres e asesoramento sobre formas de economía cooperativa e de autoemprego, colaborando 
dende o Concello con estudos de mercado e impulso de iniciativas de emprego estables.

- Fomento dos produtos agrícolas locais con mercados de alimentos de Sober, potenciando con este 
aspecto as feiras mensuais.

- VITICULTURA

- Ter un espazo de mostra dos viños a nivel profesional, non quedarse só na Feira do Viño, mellorar a 
promoción dos viños de Sober a nivel de profesionais da hostelería e mundo do viño de nivel 
internacional.

- BENESTAR SOCIAL

- Dotación efectiva da praza de Educador/a Social.

- Banco de Tempo e redes de solidariedade.

- Centro de Información á Muller.

- Concienciación sobre hábitos saudábeis.

- Programas grupais para persoas nas mesmas condicions: coidadores/as, paradas, adolescentes, 
desmotivados... Axuda psicolóxica colectiva para atopar solucións.

- Pular por un Centro de Día público en Sober.

- DEPORTE

- Creación e mellora de  instalacións deportivas (ximnasio, tenis, baloncesto).

- Posibilidade de piscina todo o ano.

- Ioga, taichi...

- Acondicionamento de zona fluvial de baño.

- CULTURA

- Aula de teatro ou cursos de teatro.

- Espazo disponíbel para a creación artística.

- VIVENDA



- Fomento do alugueiro barato de casas baleiras e fincas de labor. Creación dun banco municipal de 
alugueiro.

- Estudar a posibilidade de usar o Cuartel da Guardia Civil como vivendas sociais.

- MEDIO AMBIENTE

- Concienciación sobre prácticas agrícolas ecolóxicas e sobre os riscos do abuso dos produtos 
fitosanitarios. Talleres con alternativas ecolóxicas.

- Mellora no tratamento dos envases de produtos fitosanitarios.

- Coidado dos soutos.

- Xornadas de limpeza dos ríos.

- Aumento da esixencia e mellora da vixiancia de perímetros de protección de plantacións árboreas 
con respecto a elementos patrimoniais e estradas.

- SOBERANÍA ALIMENTARIA

- Banco municipal de sementes.

- PATRIMONIO

- Musealizar e facer visitable o chamado “museo etnográfico” de sober, conseguindo pezas 
representativas da cultura do viño para que exista unha pequena exposición permanente, con paneis 
explicativos, sobre a cultura ribeirá e o mundo da viticultura, a modo de “centro do viño” local.
Recoller información oral sobre a viticultura tradicional.

- Campaña de excavación dun castro.

- Recuperación dos muíños da Algueira.

- Pular pola restauración das pinturas da igrexa de Pinol.

- BENESTAR ANIMAL

- Crear un protocolo de actuación ante animais abandonados/perdidos.

- Estudar e propor dende o Concello unha solución para os animais abandonados a nivel comarcal.

- MÚSICA

- Potenciación da Banda de Música como escola, con máis recursos e axudas para impulsar que 
actúe nas festas das parroquias de Sober.

- ASOCIACIONISMO

- Oficina de apoio ás asociacións do Concello, con impresora, axuda para solicitude de subvencións 
e asesoramento para cuestións burocráticas.

- Criterios obxectivos na concesión de subvencións a entidades locais.



- PARROQUIAS

- Prioridade absoluta na extensión do saneamento.

- Completar as necesidades de traídas de auga e arranxo de pistas e camiños rurais.

- Dotación dos locais sociais con libros e material deportivo.

- ESTUDOS

- Ampliación das becas de transporte a estudantes de máster e mellora das cuantías destas.

- TURISMO

- Potenciar rutas relacionadas co viño, a gastronomia a riqueza paisaxística.

- Fometar a rehabiliatación de casas/aldeas para o alugeiro vacacional.

- DEMOCRACIA – TRANSPARENCIA

- Celebración das Xuntas de Goberno abertas.

- Elección democrática de pedáneos/as das parroquias.

- Elaboración dunha revista municipal plural, con participación activa da veciñanza e espazo para 
todas as opcións políticas.

- Regulamento de participación cidadá.
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