
ENCONTRO CON DAVID BRUZOS

Lugar: Local do 1º andar do Centro Cultural Avenida da Rúa
Horario: 19:30-21:40
Asistencia: 33 persoas

O acto comeza con certo atraso, cara as 19:50 debido a que se foi visitar  a poboación de San
Vicente, en Vila Martín de Valdeorras, onde se tomou conciencia da dramática situación da súa
estrada de aceso, que leva cortada vintetrés anos en estado ruinoso e con perigo de derrubo. Alí,
David Bruzos, acompañado dos compañeiros Miguel Ángel e Dani, puido coñecer a situación de
primeira mán e dialogar cos veciños.

Dúas imaxes do encontro do deputado David Bruzos coa viciñanza de San Vicente

Íñigo J. Ansotegi, en representación de Podemos da Rúa e Petín, fai unha introdución brevísima de
David Bruzos, deputado ourensán de En Marea, e explica a metodoloxía a empregar na xuntanza, a
saber: o deputado fará unha exposición do traballo realizado nos catro meses da lexislatura e depois
se abrirá unha quenda de intervencións, moderada por el mesmo, nas que se admitirán preguntas,
reflexións, propostas, etc

INTERVENCIÓN INICIAL DE DAVID BRUZOS

O compañeiro di que quere facer unha exposición breve e esquemática do traballo feito e dar así
máis tempo à participación da xente. 



Comeza explicando a desventura do Grupo Parlamentario Proprio, censurado pola decisión política,
que non xurídica, da mesa da Cámara pactada entre PP, PSOE e C's. Explica que a razón de que, na
véspera, a compañeira Alexandra Fernández se reunira co Xefe do Estado é que esta institución
segue o ditame da Avogacía do Estado que recoñece a identidade xurídica propia de En Marea, que
goza dun CIF propio.

Segue coa cuestión das negociacións para a fracasada formación de goberno, di que o PSOE nunca
tivo vontade de acordo e que o plano desde o comezo foi que C´s culpara do fracaso ao PP e o
PSOE às esquerdas.

Di que o traballo parlamentario consistiu en 180 iniciativas de diferente temática e relevancia, que
contrastan  coa  ausencia  de  iniciativas  dos  deputados  galegos  de  PP e  C`s.  E  pasa  a  comentar
algunhas:

– LOMCE: Levouse a proposición da súa derrogación, que segue tramitándose.
– ENCE: O PP en funcións tentara prorrogar a concesión por sesenta anos, apresentouse unha

proposta de revisión e foi aprobada, polo que ENCE debería saír da ría en 2018
– Refuxiados e pesca (cerco) foron outras das temáticas.
– Angrois: Estaba pendente de debate na Xunta de Portavoces a creación dunha comisión de

investigación, o PP está na contra e o PSOE a favor
– A-76: É unha Proposición Non de Lei do PP (que o PSOE vota a favor). En primeiro lugar,

recoñece  que  a  toma  de  decisións  para  fixar  a  orientación  do  voto  de  En  Marea  foi
deficiente, pois apenas consultou co seu grupo de apoio, que carece de lexitimidade para
tomar esas decisións. Considera que a toma de decisións debería ter sido máis plural e que,
como o tema está sen fechar, se debe fazer unha reflexión colectiva para fixar unha postura
común. Critica a oportunidade e intencionalidade da presentación da PNL, nun contexto
onde o PP perdía unha votación tras doutra, tamén lle parece oportunista que, falando deste
tema, se enchan a boca, PP e PSOE, coa palabra progreso e falen dunha inversión superior
aos mil millóns, asemade se fan recortes e regresións de direitos en sanidade, educación, etc

DEBATE E COLOQUIO POSTERIOR

-José Miguel: Pregunta sobre a caza. Bruzos di que non quere escurrir o vulto, pero que o programa
autonómico non está elaborado.



-Sindo: Pregunta sobre vários asuntos: sobre o Acordo Transatlántico para o Comercio e a Inversión
(TTIP, nas suas siglas en inglés), Bruzos lle comunica que En Marea está na contra; sobre a enerxía
solar,  que  hai  que  eliminar  o  imposto  ao  sol  e  reformular  a  política  enerxética,  que  beneficia
exclusivamente às grandes empresas e considera ideal o autoconsumo; sobre a agricultura di que PP
e PSOE están centrados nas infraestruturas e no turismo e que, En Marea, pola contra, opina que hai
que facer un traballo lexislativo enorme, porque as normas relativas non están pensadas para a nosa
realidade.

-Ares, compañeiro de Podemos de Ourense, toma a palabra sobre o TTIP, posto que pertence à
Plataforma Cidadá de Ourense "Non ao TTIP", explicando que se está a negociar un tratado entre a
UE e os USA que faga de armazón xurídico pra que as multinacionais poidan esquivar ou paralizar
as lexislacións estatais (sobre sanidade, laboral, medioambiental, etc) coa creación dun organismo,
o Consello de Cooperación Reguladora (composto por funcionarios da UE, USA e empregados de
multinacionais), que vixiaría e vetaría leis nacionais. Di que a plataforma está presentando mocións
antiTTIP nos concellos, o primeiro en aprobala na provincia foi o do Barco.

-Merce: Volve ao tema da A76, parécelle ben a posición contraria de En Marea, inda que considera
que  hai  que  actuar  contra  a  desconexión  do  Oriente  Ourensán  a  respeito  do  resto  de  Galiza.
Considera que se debía ter consultado coa xente e, finalmente, saca o tema da proposta do PSOE
sobre o recoñecimento de invalidez por silicose de grado 1 e David, tras consultalo, coméntalle que
foi aprobada.

-Jose Antonio: Saca o tema da Lei de Augas, ao que se lle comenta que En Marea está contra a
privatización da auga, que é un ben común. Bruzos recoñece deficiencias de coordinación interna,
posto que debería estar máis ao día deste e outros asuntos, pero como non participa diretamente das
comisións está algo desinformado.

-Jose: Fai unha reflexión sobre os políticos que están na política para forrarse.

-Néstor: Pregunta se na decisión sobre a A76 se considerou Valdeorras, ao que Bruzos lle respostou
que só consultou co seu grupo de apoio (composto por 2 persoas de cada partido da coaligación e
que non é un órgano de decisión), tamén pregunta que tería pasado se o PSOE tivera votado na
contra, ao que o deputado lle indicou que no Parlamento galego AGE levara esta cuestión e PP e
PSOE votaran conxuntamente, polo que non existía esa opción na realidade. Volve recoñecer unha
deficiencia comunicacional e afirma que PP e PSOE nos pillaron fóra de xogo e nos marcaron un



golazo.

-Uri: Considera que a A76 non é unha boa opción.

-José Miguel: Chama a atención sobre a situación dos dependentes maiores e sobre o mal estado da
N-120. David adianta que se está estudando un plan para actuar sobre o paro, o patrimonio natural e
a xente maior en torno aos coidados, tanto do medio natural coma das persoas maiores, sobre as que
di que se debe fuxir do modelo de aillamento sanitario encarnado polas residencias.

-Sindo: Insiste en que a Lei de Augas de Fraga deixa os acuíferos en mans das hidrográficas, polo
que as comunidades de regadíos son, senón ilegais,  paralegais.  Bruzos indica que non controla
moito do tema, ao que Sindo lle di que se poña en contato coa compañeira Lidia Senra, que é
especialista na cuestión. David fala da necesidade de crear unha Secretaría Xeral de Demografía en
Galiza para adecuar as lexislacións e iniciativas à especial distribución poboacional galega.

-Merce: Di que a luz aquí é excedentaria, pero paradoxalmente pagámola ao mesmo prezo que no
resto do Estado e afirma que En Marea debería seguir  a  liña da ILP apresentada pola CIG no
Parlamento Galego para abaratar o seu custo.

-Marcos:  Denuncia  carencias  de  infraestruturas  telemáticas,  aposta  pola  criación  de  Centros  de
Traballo en Grupo, reivindica a economía do coñecemento e a tecnoloxía como un seitor que pode
dar moito máis de si en Ourense. Íñigo pídelle que elabore máis a súa proposta e nola apresente para
poder dar continuidade a esa proposta, Marcos aceita e comprométese a enviar un email explicando
a súa visión.

-Pepe:  Ao  fío  da  intervención  anterior  expresa  que  existen  infraestruturas  construídas  e
infrautilizadas,  como  os  Viveiros  de  Empresas,  aos  que  se  lle  debería  dar  unha  volta  e  facer
funcionais.

-Jose: Denuncia a degradación da Área Sanitaria.

-Jose Miguel: Saca o tema dos eólicos e dos lumes. David recalca que En Marea quere cambiar o
modelo enerxético e di que a Xunta ten unha política de extinción e privatizadora, dando as costas
ao monte, mentres que nós apostamos pola prevención e a limpeza do monte, que pasa pola súa
posta en valor.



-Pepe: Di que existen comunidades de montes nos Ancares e Verín que están facendo xa iso e que
chocan reiteradamente cunha administración que lles pon trabas. 

Neste momento ábrese un diálogo entre Jose Antonio, Pepe e Jose Miguel sobre o lume de Seadur,
durante o que Jose Antonio explica o efeito 'tapa de iogurte' dos lumes.

-Pepe: retoma a palabra pra apostar pola A76, facendo o mínimo impacto ambiental posíbel.

-Xosé Anxo: Fala de educación, relata casos do seu colectivo como dous nenos autistas rueses sen
coidador, di que constituiron unha Asociación de Auxiliares Coidadores e fai entrega dunha carta
explicando as súas problemáticas e reivindicacións.

Chegado este momento, Íñigo toma a palabra, di que estamos fóra de hora, pregunta ao público se a
experiencia lles pareceu positiva, o que é respostado afirmativamente e indica que existe vontade de
realizar actos coma este, non todos os meses, pero con regularidade. 


