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Estimado/a Veciño/a:
Este programa que vos presentamos é
o principal motivo polo cal me decidín a
encabezar esta candidatura. Cando o
Partido Popular se dirixe a min deixo claro que ten que ser un compromiso mutuo; a miña responsabilidade de traballo
e dedicación para chegar á Alcaldía de
Caldas de Reis e o apoio firme e inequívoco do Partido Popular de Galicia ó noso
Pobo, e por iso trasladei por escrito as
necesidades máis imperiosas e urxentes
que temos no noso Concello, para que,
levándoas a cabo, poidamos dar un paso
adiante na vindeira lexislatura, recuperando o tempo perdido destes anos de
desgoberno municipal e voltar a ser un
Pobo cabeceira de Comarca. Non eran
proxectos faraónicos, eran demandas
moi razoables e necesarias, foron analizadas e finalmente aceptadas; unha vez
que o compromiso por parte do Partido
Popular de Galicia é claro con Caldas de
Reis, eu preséntome como candidato á
Alcaldía do noso Concello nas vindeiras
eleccións municipais do 26 de maio.
Todos sabemos que en Caldas de Reis
ata o de agora vivíase de proxectos que
nunca se convertían en realidade, de falsidades, de compromisos asumidos no
seus programas electorais e nunca cumpridos, e así temos que se un xeriátrico,
que se un centro termolúdico con hotel de
5 estrelas e auditorio na Tafona, que se
no ano 2015 era as últimas eleccións as
que se presentaría, etc.

Por todo iso, chega o momento de ver
feitos, de mollarse por Caldas de Reis e
así asino este
COMPROMISO
CON CALDAS DE REIS
Eu Fernando Pérez Domínguez, pola presente me comprometo por escrito ante
a veciñanza de Caldas de Reis, que se
despois do vindeiro 26 de maio son Alcalde de todos os caldenses durante os
vindeiros catro anos, teño que cumprir,
como mínimo, os puntos incluídos no programa que vou a relatar a continuación,
do contrario non me volverei presentar
ás eleccións municipais do ano 2023.
Os puntos, como mínimo, que deben estar cumpridos son:
• Posta en marcha da construción dun
novo centro de saúde.
• Nova ubicación do Edifico dos xulgados.
• Ampliación do Instituto de Bacherelato Aquis Celenis.
• Deseño dunha nova ponte sobre o río
Umia para o tráfico rodado, alternativo ó da Ferrería, cunha nova ronda
urbana.
• Construción do saneamento de Paradela de Bemil e Veigas de Almorzar.
• Melloras ETAP e mananciais do monte
de Santa María.
• Estudar, con amplitude de miras, solucións á Microcistina no encoro do
Umia.

• Eliminación de algas no tramo urbano
(choróns a desembocadura do Bermaña)
• No río Umia, obter a autorización de
zonas de baño e a adecuación do Malecón e da praia fluvial.
• Eliminación sedimentos na desembocadura do Rio Bermaña,.
• Posta en marcha dunha App de Caldas
de Reis centrada no Turismo.
• Contratación do Plan Especial de Protección do Casco Antigo.

2019, díxome, case con bágoas nos ollos,
que estaba encantado de voltar a súa terra pero profundamente triste polo estado no que a atopou en comparación de
como estaba cando el tivera que marchar.
Dicíame que a súa Caldas de Reis dera
unha volta atrás, que estaba sucia, escura, rota; e nunha verba abandonada, a
pregunta que me facía era “¿Que aconteceu para que non haxa un avance nestes
anos?, e a verdade é que non fun capaz
de explicarllo.

E ademais, antes de rematar este ano
2019, comprométome a:

Por todo iso, e polo futuro dos nosos fillos,
para que non teñan que ir traballar a outros concellos, e que poidan facer a súa
vida no noso querido Pobo, pídovos que
para o 26 de maio vos esquezades de
análises políticas sofisticadas, de siglas,
de cores, simplemente, que mires para o
teu Pobo e, logo, decidas o teu voto.

• Levar a cabo a limpeza do leito do río
Umia no tramo urbano.
• Plan de choque de limpeza e revisión do
firme das pistas do rural.
• Limpeza xeral en profundidade das
principais rúas do casco urbano.
• Ter o estado de contas do equipo de
goberno saínte revisadas e fiscalizadas, e informar aos veciños do resultado deste traballo.
• Cambiar o alumeado das principais
rúas do casco urbano, aumentado a
intensidade.
Estes son os meus compromisos, firmes
e por escrito, e non vai facer falla que ninguén esixa o seu cumprimento, porque eu
vou ser o máis esixente na revisión do alcanzado.
Polo tanto, estamos ante unha oportunidade única para Caldas de Reis, onde
debemos apoiar á xente que entende
que a política de verdade é a dos feitos
e melloras, e non a das simples promesas nunca cumpridas. Se non queremos
seguir nesta política morna, durmida e
inactiva, temos que mobilizarnos e dicir o
que queremos para o noso Pobo.
Fai pouco un nativo de Caldas, pero que
por diferentes motivos emigrou, e por
desgraza non puido retornar ata este ano

Preguntas que coas propostas deste
programa se poden respostar:
1.

“Son un peregrino francés que estou
facendo o Camiño Portugués dende
Oporto. Chego a Caldas de Reis e
atópome un camiño cheo de buracos, co que non teño onde informarme de que facer neste Pobo, que
non existen guías turísticas e que non
sei a quen preguntar onde comer a
medio serán”.

Os puntos do noso programa deixan claro que imos pór en marcha actuacións
de mellora do firme do Camiño, crear
un centro de recepción de peregrinos,
unha oficina de turismo; elaborar unhas
guías turísticas de Caldas con todos os
seus recursos para visitar; e, se incluso
se ten un smartphone, disporemos dunha App con toda a oferta, indicándolle
onde comer e os horarios de cociña de
cada local e tamén cos datos da oferta
de aloxamento.

tivo legal e transparente, e a Xunta de
Galicia vai construír un novo, cómodo e
moderno centro de Saúde, con máis especialidades, e con instalacións axeitadas para o servizo de matrona, e, aínda
por riba, vai ser accesible para vehículos
e para peóns, sen que perigue a túa integridade física e menos a do teu bebé.
3.

2.

“Son unha veciña de Caldas de Reis
que estou embarazada e teño que
facer preparación ao parto, e que
tamén demando outras especialidades médicas, atopándome con
que a preparación ao parto a teño
que facer nun edificio de oficinas
que non está deseñado para isto, e
nalgunhas especialidades téñome
que desprazar a Pontevedra ou esperar nun centro de saúde saturado
e que, para colmo, diante está cheo
de coches na zona peatonal e un
case me atropela”.

Nós ímoslle entregar ao Sergas unha parcela axeitada, consensuada, e mercada
mediante un procedemento administra-

“Son un rapaz novo que me gusta vivir
na miña parroquia, na casa cos meu
avós, pero a pista de acceso á casa
está chea de buracos, de maleza que
chega ata o medio, e, aínda por riba,
coa iluminación que existe non é a
primeira vez que case levo por diante a un veciño. Por certo, son novo e
encántame estar conectado, pero na
miña casa non podo, teño que esperar a chegar a algún local que teña
unha wifi para pórme ao día”.

Tal e como verás no noso programa, queremos levar a cabo unha programación e
seguimento das estradas de todo o termo
municipal para priorizar e reparar os problemas de conservación; tamén faremos
o mesmo coa limpeza da vexetación, cun
calendario para que os tractores fagan
os desbroces por onde realmente fan falta, ao igual que co alumeado, do que coñecemos perfectamente as deficiencias
e imos solucionalas. En canto ao acceso
ás novas tecnoloxías imos intentar implementar a fibra óptica, ou a alta velocidade de datos, en todo o termo municipal.

4.

“Son unha veciña de Caldas de Reis
de toda a vida, teño máis de 80 anos,
e cada vez que cruzo a ponte da Ferreria póñome enferma: as farolas
oxidadas, chea de maleza, a varanda
ten mais buracos que varanda, o río
xa non se vé coa maleza, o malecón
abandonado e a praia fluvial chea de
coches aparcados.”

Nós comprometémonos a ter o leito e as
beiras dos ríos limpas, a retirar as algas
invasoras no tramo urbano, a rehabilitar o malecón, o xardín, a carballeira, e a
praia fluvial, impedindo que aparquen alí
os coches, e imos presionar ao Ministerio
de Fomento para que faga una rehabilitación integral da ponte, incluíndo a ampliación das beirarrúas, non a chapuza
que fixeron estes días alí cun bote de pintura e unha rebarbadora de man.

5.

“Son un familiar dun usuario do asilo
de Caldas de Reis, e somos de Caldas, ¿como é posible que estea nese
estado o xardín do asilo?, ¿por onde
terían que pasear os nosos maiores
con visión limitada que non teñen
máis que obstáculos en forma de
chapas oxidadas que algunhas veces non as vexo nin eu? E para colmo quitouse a paxareira á que tanto
cariño lle tiña eu, e non se pode facer

alí a cabalgata que tanto lle gustaba á xente da contorna. Nesa zona
eu tamén boto moito de menos ver
a casa de cal da Señora Carmen do
Punto”.
Nós levamos no noso programa un compromiso de reforma integral dese antigo
xardín (hoxe desastre), eliminando chapas situadas en lugares perigosos para
os peóns e a recuperación do uso público
dese xardín, incluíndo a colocación dunha
paxareira como a que existía antes. En
canto á casa de Señora Carmen do Punto, nós levamos no noso programa facer
una reconstrución da forma arquitectónica da casa no seu punto orixinal, pero
con outras dimensións, e nela instalar a
oficina de turismo, porque cremos que
sería unha icona do noso Pobo.

6.

“Eu son empresario, teño unha industria dende fai máis de 15 anos
instalada en Monte Meán, ao carón
de Clesa. Déronme licenza municipal
no seu día, teño 20 traballadores, e
quería ampliar e crear mais postos
de traballo; e tendo terreos para iso
non podo. Para colmo, o outro dia ardeu unha nave preto da miña e non
había nin onde coller auga para apagar o lume, non temos sumidoiro, nin

fibra óptica, nin abastecemento. En
fin, non temos nada”.
Nós cremos na creación de solo industrial
ordenado, e por aí temos que ir, pero a
realidade actual é a que é, e temos que
buscar solucións. Para iso, propoñemos
o desenvolvemento dese asentamento
industrial e a dotación de servizos.

8.

7.

“Gústame a natureza e camiñar, e o
outro día fun ata a Fervenza de Segade e o camiño estaba pechado,
tiven que atravesar polo medio dunha leira, logo fun río abaixo ata Ponte
Currucho, o camiño estaba cheo de
maleza, nun sitio había un poste de
alumeado tirado no chan, e ao chegar á Ponte Currucho, un sitio precioso, por certo, atópome con media
ponte de pedra, feita a metade dende Lantaño, á que lle falta a metade
de Caldas. Nunca vira algo igual”.

Recuperaremos o paseo completo dende a Fervenza de Segade ata Ponte Currucho, e, por suposto, remataremos coa
vergoña desa ponte feita ata a metade,
recuperando tamén o entorno completo
de Ponte Currucho.

“Son un rapaz que me gusta practicar deporte e que teño moitas
inquietudes culturais, gústame a
música e o teatro, e este Pobo está
morto. Eu preguntome: ¿Onde están
as instalacións deportivas axeitadas?, pois o outro día nas Corticeiras
estabamos sen luz e non había onde
aparcar. Sobre a oferta cultural, se
miras a axenda, non existe nada de
nada a cargo do Concello”.

Nós imos facer uns mellores accesos ás
Corticeiras, e cambiar o seu alumeado, e
reformar os vestiarios e o teito do pavillón (que calquera día cáelle na cabeza a
algún, e iso que o reformaron fai pouco).
No ámbito cultural, queremos facer unha
programación ampla, variada, sostible e
participativa.

AS NOSAS PROPOSTAS
INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
• Cambiar as luminarias das principais
rúas do casco urbano para dispoñer de
luz suficiente, e sacar ao Pobo da escuridade.
• Construción de novas redes de saneamento - OBXECTIVO = TODAS AS VIVENDAS CON SANEAMENTO.
• Posta en marcha dun plan de mellora
xeneralizada do pavimento das estradas das parroquias.
• Esixir á Deputación de Pontevedra a
mellora da estrada no tramo AboiSan Clemente
• Posta en marcha dun plan de humanización de varias rúas municipais.
• Acondicionamento dos tradicionais camiños peatonais veciñais.
• Construción dun novo edificio dos Xulgados mellor dotado, máis accesible e non
ubicado nunha zona peonil como o de
ata agora.
• Rehabilitación integral da ponte da Ferrería (varandas, beirarrúas, alumeado,
eliminación de vexetación e limpeza)
• Completar o acceso á AP9 en Carracedo (entrada dirección Santiago e saída
vindo de Santiago).
• Construción e posta en funcionamento
dunha nova ronda urbana, aberta e con
beirarrúas, que conleva unha nova ponte urbana sobre o río Umia alternativa á
da Ferrería e que une a N640 coa N550
dende as Silgadas ata O Pazo.
• Novo estrada de acceso para os vehículos ao cemiterio municipal e mellora das
instalacións.
• Construción da variante Oeste de Caldas, dende o nó de Tivo ata Saiar, con
enlace na estrada de Portas
• Recuperación da rúa Santa Marta,
creando prazas de aparcamento para
persoas con mobilidade reducida, implementación do sentido único e limita-

ción de aparcamento na rúa.
• Esixir ao Ministerio de Fomento o correcto mantemento do firme das estradas da súa titularidade.
• Melloras en todo o alumeado público do
termo municipal.
• Instalación de luminarias e enfeitamento
da rotonda da N550 en Tivo.
• Iluminar e sinalizar adecuadamente os
principais pasos de peóns do noso Concello
• Acondicionamento da pista forestal Paradela-Cardín
• Soterrar a liña de media tensión entre o
Outeiral e as Silgadas.
• Mellorar a zona da carballeira en Carracedo, creando unha zona de descanso para
peregrinos, con novas zonas de aparcamento, recuperación do campo de fútbol
e do parque infantil e dotalo de mobiliario
urbán (papeleiras, bancos, etc.).
• Construción dun novo enlace da estrada
Caldas-Moraña coa N640.
• Creación dunha rede de bocas de incendio nas rúas.
• Humanización integral da rúa da Veiga.
• Nova sinalización de lugares, parroquias
e rúas.
• Reformas das beirarrúas con eliminación de barreiras arquitectónicas.
• Construción de lombos limitativos da
velocidade dos vehículos en Somonte
• Colocación de novos apeadoiros nas
parroquias.
• Creación de aparcadoiros para caravanas.
• Finalización da concentración parcelaria
de Saiar e Godos e inicio da de Bemil.
• Solución definitiva aos problemas da rede
de sumidoiros (cheiros, estados das bocas,
etc.)
• Construción de beirarrúas en Veigas
de Almorzar, Tivo, Bemil e Godos, entre outras.

AS NOSAS PROPOSTAS

EDUCACIÓN E CULTURA
EDUCACIÓN
• Asinar convenio coas universidades
para a realización de cursos de verán.
• Impulsar a Biblioteca Municipal, mellorar
o fondo editorial, ampliar o horario de
apertura, e realizar actividades.
• Dotar as escolas infantís do rural de mellores condicións e de auga potable.
• Creación dunha programación cultural
nos centros sociais das parroquias.
• Conseguir atender as demandas de
melloras no centro CEIP San Clemente
• Rematar, e poñer en marcha, as novas
instalacións da Escola de Música
• Mercar e acondicionar os terreos na
Mariñoleira, entre o Instituto e a Carballeira, como zona deportiva e de esparexemento.
• Creación dunha aula de estudo para os
veciños, con horario de apertura amplo
e coas comodidades que precisa unha
aula de traballo deste tipo.
• Pontenciación do Centro Ocupacional o

Saiar, con mellora das instalacións
• Consolidar o Plan Madruga nos centros
públicos.
PATRIMONIO CULTURAL
• Desenvolvemente do proxecto da Fábrica de Luz de Segade como museo e
lugar de esparexemento.
• Recuperación e posta en funcionamento dalgún muíño como Museo Etnográfico.
• Valorar a viabilidade da excavación dalgúns castros, así como do campamento
romano da Lexión X Gemina sito en A
Pedregueira.
• Recuperación dos muíños do río Sanxumil en Saiar
• Recuperación dos Choróns para actividades culturais.
• Potenciación da Rúa Real e o casco
vello, incluíndo o cambio do actual alumeado e mobiliario.
• Recuperación e valorización da Laxe dos
Bolos

MEDIO AMBIENTE
AUGA E RÍOS
• Recuperación integral e protección dos
nosos ríos e o seu entorno.
• Melloras no abastecemento do casco
urbano, OBXECTIVO = 100% auga de
manantiais
• Axudar ás comunidades de usuarios
que o precisen para a mellora dos abastecementos de auga.
• Recuperación do Umia para o baño e
adecuación do Malecón e da praia fluvial
para o esparexemento e desfrute dos
veciños e visitantes evitando o aparcamento e rehabilitando o lavadoiro.
• Acondicionamento dun paseo pola beira
do Umia ata Ponte Currucho, recuperación do entorno, e remate da ponte pea-

tonal a Lantaño.
• Limpeza e recuperación de todas as
fontes públicas do Concello.
• Xestionar a recuperación da Fonte dos
Ollos para uso público.
• Recuperación dos lavadoiros públicos.
• Eliminación dos sedimentos no tramo
urbano do cauce dos nosos ríos.
• Elaboración dun estudo de solucións definitivas, en especial para o problema da
Microcistina, para rematar con este problema definitivamente.
• Eliminación das algas invasoras do río
Umia no seu tramo urbano.
• Recuperación, para uso público, da mina
de auga do antigo convento dos Pasionistas.

AS NOSAS PROPOSTAS
• Enfeitamento do tramo urbano dos nosos ríos, agora competencia exclusiva do
noso Concello.
MEDIO RURAL E MONTES
• Mellorar a limpeza e o estado do firme
das estradas do rural.
• Promover e asinar convenios coas Comunidades de Montes para o desenvolvemento de obras.
• Creación da Mesa Local de Comunidades de Montes.
• Eliminación de vertedoiros incontrolados.
• Fomentar a produción agrícola e gandeira local.
NATUREZA
• Plan de recuperación integral do Parque-Xardín, carballeira e Palmeiras.
• Posta en valor, e recuperación para os
veciños, dos Choróns
• Creación e promoción de Rutas de Sendeirismo.
• Recuperación dos vellos camiños dende
Segade de Abaixo a Paradivas.
• Recuperar a arboreda da Plazuela.
• Apertura da cancela das escaleiras de

baixada das Palmeiras á Prazuela
• Remodelación e recuperación do Xardín
do Asilo para uso dos veciños, e voltar a
realizar nel as actividades do Nadal
CONTAMINACIÓN
• Mantemento adecuado das depuradoras de augas residuais do rural.
• Realizar a obra de separativo fecais-pluviais no entorno da fonte da burga.
• Posta en marcha, tras o seu abandono,
da EDAR de Paradivas.
• Creación dun punto limpo.
• Eliminación de calquera tipo de vertedura sen depurar o ríos - OBXECTIVO VERTEDURAS = 0
• Impulsar un plan de aforro enerxético
para todo o Concello
• Poñer freno á contaminación lumínosa,
e substitución das luminarias que non
cumpran.
PATRIMONIO
• Tramitar a declaración de varias paraxes
de Caldas como ESPAZO NATURAL DE
INTERESE LOCAL (INEL), coa protección
que iso conleva.

TURISMO
• Deseño e impresión de guías turísticas
do noso Concello.
• Creación dunha oficina de turismo recuperando unha edificación emblemática.
• Sinalización e valorización dos recursos
turísticos.
• Posta en marcha do programa “Termalismo para os Caldenses”.
• Impulsar as festas gastronómicas, especialmente a Festa do Costillar a Estaca e a dos Callos, e tratar de recuperar
a Festa do Roscón
• Ampliar o horario de peche das terrazas
de hostelería nas datas de festas.
• Creación dunha empresa de xestión turística local de carácter mixto.
• Promoción da excelencia turística e da
profesionalización do sector.

• Potenciar a idea de “Caldas: Xardín e
Balneario de Galicia”.
• Creacción dunha App sobre o turismo en
Caldas de Reis, que conteña os principais
puntos de interese do noso Concello (información do Camiño Portugués, oferta
de aloxamento e restauración, etc.).
• Estudo da oferta de aloxamento no noso
Pobo para valorar espacios de mellora e
evitar chegar a unha saturación.
• Controlar a oferta irregular de aloxamento.
CAMIÑO PORTUGUÉS
• Limpeza, mantemento e melloras no
Camiño Portugués a Santiago.
• Creación dunha oficina de información e
axuda o Peregrino.

AS NOSAS PROPOSTAS
• Construción de lombos limitativos da
velocidade dos vehículos naqueles
tramos nos que o Camiño Portugués
atravese algunha estrada do noso

termo municipal, especialmente en
Avenida de Doña Urraca e en Carracedo.

ECONOMÍA E EMPREGO
• Posta a disposición das empresas de
solo industrial ordenado.
• Buscar solucións para regularizar a
situación urbanísitca das industrias
existentes e para que poidan ampliar
instalacións.
• Novas prazas de aparcamento nas
entradas do Pobo.
• Redución de impostos e taxas municipais.
• Creación dun plan de emprego municipal.
• Sinatura de Convenios coa asociación de

comerciantes, hosteleiros e de empresarios.
• Potenciación da praza de abastos,
cunha nova ordenanza, e con mellora
das instalacións.
• Impulsar a Mesa Local do Comercio.
• Simplificación dos trámites municipais
de apertura de negocios.
• Plan especial de dinamización comercial e hosteleira da rúa Real.
• Posta en marcha dunha liña municipal
de axudas a creación de empresas.

SERVIZOS MUNICIPAIS E PARTICIPACIÓN VECIÑAL
• Elaboración e aprobación do plan especial de protección e rehabilitación do
Casco Vello que esixe o novo PXOM
• Posta en marcha dun novo programa de
axudas ARI, pero esta vez con dotación
municipal para sumar ás do Estado e
Xunta de Galicia, de maneira que chegue
para todos e que as axudas sexan máis
elevadas.
• Impulsar a web do Concello, buscando
máis axilidade e accesibilidade.
• Potenciación das novas canles de comunicación coa veciñanza, especialmente
redes sociais.
• Colocación de paneis informativos onde
colgar carteis e anuncios do Concello de
interés xeral.
• Posta en valor da capacidade dos nosos
maiores para proxectos sociais.
• Buscar unha mellor ubicación para a parada de taxis e dinamizar este servizo.
• Coordinar coa Dirección Xeral do Catastro a revisión das fincas rústicas mal catastradas.

• Remate, e posta en marcha, do Plan Municipal de Emerxencias.
• Mellorar o convenio, as instalacións e a
dotación da Agrupación local de Protección Civil.
• Búsqueda dun servizo mancomunado
para a Comarca de loita contra a vespa
velutina.
• Mantemento adecuado dos parques infantís municipais
• Impulsar o transporte público colectivo
entre as parroquias
• Creación do inventario de bens municipais e dunha relación de postos de traballo.
• Elaboración dun Plan Estratéxico, para
planificar como queremos que sexa a
Caldas de Reis do futuro.
• Absoluta transparencia na xestión municipal.
• Modificar o PXOM en relación aos rótulos
publicitarios dos establecementos, por
ser excesivamente restritivo en medidas
• Asegurar o mantemento en Caldas de

AS NOSAS PROPOSTAS
Reis da Oficina Agraria Comarcal (OAC).
• Valorización do Centro Social de A Baxe
como un lugar para a participación veciñal.
• Mellorar a recollida selectiva de lixo e residuos en xeral. Fomentar a reciclaxe e a
compostaxe.
• Plan de choque inicial - LIMPEZA INTEGRAL DAS RÚAS e logo mellorar o servizo de limpeza.
PARTICIPACION VECIÑAL
• Fomentar o voluntariado, tanto medioambiental como para a protección civil.
• Dotación de locais de uso social das ac-

tuais instalacións do Centro de Saúde e
dos Xulgados (unha vez que se trasladen
as novas ubicacións)
• Potenciación da participación dos noso
maiores, fomentado o asociacionismo,
a formación do acceso ás novas tecnoloxías, a actividade física, as actividades
culturais, as viaxes, etc.
• Abrir o Concello aos colectivos - fomentar o tecido asociativo
• “Abrir canles de colaboración co tecido asociativo existente (mulleres rurais,
asociacións de veciños, e Comunidades
de Montes, etc.).

DEPORTE
• Creación da figura dun coordinador deportivo municipal
• Construción dunha zona polideportiva
nas Corticeiras, e finalización das obras
de mellora do campo municipal de fútbol, incluíndo a nova cantina, o ximnasio,
a última fase das gradas e o novo alumeado.
• Posta en marcha de escolas deportivas
municipais.
• Novo acceso á pista polideportiva do pavillón municipal dende os centros educativos.

• Creación de campionatos municipais intercentros e promoción de actividades
extraescolares.
• Apoio aos clubes deportivos e aos deportistas do Concello.
• Unha bolsa de Becas de axuda @s deportistas caldenses de elite.
• Mantemento correcto e modernización
das infraestruturas deportivas.
• Construción dunha nova estrada de acceso ao campo das Corticeiras que permita implementar un sentido único de
circulación, evitando os colapsos actuais.

SANIDADE E SERVIZOS SOCIAIS
• Posta en marcha dun novo centro de
saúde, moderno, cómodo, con novas especialidades e máis accesible, e que inclúa
un espazo para o servizo de matrona.
• Posta en marcha dun centro de día.
• Ampliación, e posible traslado, da gardería municipal.
• Eliminación de barreiras arquitectónicas
e dotación de novas prazas de estacionamento para o colectivo de persoas de
mobilidade reducida.
• Mellorar a Asistencia Social aos colectivos máis desfavorecidos.

• Colaboracións coas ONG´S e colectivos
que traballen no auxilio social. No caso
de Caldas de Reis, especialmente con
Cáritas.
• Fomentar a saúde cun programa de termalismo social.
• Transparencia nas liñas de axudas sociais municipais, nos criterios de asignacións e no uso dos bonos de emerxencia.
• Creación dunha bolsa de becas para familias en dificultades, tanto para o pago
da matrícula da Escola Municipal de Música, como para libros e materiais.

