
Xa non se trata de ser mellor ou peor xestor, de ser un político bo, regular ou 
rematadamente malo, senón de actuar como lle corresponde a unha persoa. E quen está 
á fronte do vixente Goberno local de Marín, comezando polo seu alcalde e candidato á 
reelección, e seguindo por todos e cada un dos concelleiros/as do PSOE e do BNG, 
están no lado dos ruíns, dos deplorables e dos reprobables. En 2009, Marín foi o 
segundo concello de toda Galicia que máis queixas motivou ante o Valedor do Pobo. No 
ano 2010 a actitude deste rexedor municipal, que se comporta coma un ditador 
arrogante malia a súa apariencia amigable, motivou tamén un número considerable de 
protestas formais ante esa institución; neste caso, pola negativa rotunda e inxustificable 
de Francisco Veiga a recibir a un colectivo veciñal, DEFENDE O MONTE PITUCO 
(PORNEDO), que leva máis dun ano -dende abril de 2010- agardando unha entrevista 
para coñecer simplemente, e de primeira man, os plans que manexa o Concello de 
Marín pretendendo instalar un polígono industrial a pouca distancia das súas vivendas, 
das súas propiedades e do monte comunal do que son lexítimos beneficiarios. 
 
Por iso DEFENDE O MONTE PITUCO (PORNEDO) apela aos veciños e veciñas de 
Marín, nesta recta final da campaña electoral, para que non desaproveiten a 
oportunidade decisiva de virar o rumbo dunha nave que acabaría indo á deriva en caso 
de continuar ao cargo dos actuais responsables municipais, a tenor do seu legado: 
promesas incumpridas, incoherencia política, despilfarro, desavenencias no seo do 
propio Goberno local e con outras Administracións e, o que é máis lamentable, unha 
relación coa veciñanza manifestamente mellorable, cando non nefasta no caso daqueles 
que se converteron en suxeitos incómodos por discrepar, por deixar en evidencia as 
actuacións dos responsables municipais argumentando, con datos contrastados, a 
ineficacia e a arbitrariedade das medidas que adoptaron. 
 
O informe co que o Concello de Marín respostou aos requerimentos do Valedor do 
Pobo, que se interesou polas reiteradas mostras de desprezo por parte do alcalde cara a 
este colectivo veciñal, é unha sarta de excusas e de mentiras, revela unha mala fe 
incomensurable, e non é digna dunha Administración pública que se debe aos 
contribuíntes que a sosteñen aínda a disgusto, tendo en conta que está en mans dun 
equipo de ineptos, incompetentes e arrogantes que medraron da nada, e que á nada 
merecen acabar volvendo máis cedo que tarde.  
 
Argumenta o Concello de Marín que Defende o Monte Pituco non presentou alegacións 
ao PXOM estando ese espazo catalogado como zona industrial. Elude mencionar o 
Concello no seu informe que a Asociación de Veciños de San Xulián, á que pertence 
boa parte da parroquia, alegou oportunamente en tempo e forma contra a posible 
instalación dun polígono no Pituco, e que, naturalmente, o seu recurso foi rexeitado, 
como serían rexeitados os recursos de todos os veciños e veciñas que seguiran os pasos 
desta asociación que tamén os representa. O intento por parte do Concello de 
menoscabar a credibilidade dos afectados polo polígono no Pituco é un ataque contra o 
dereito dos veciños a expresarse no momento que estimen máis oportuno, tendo en 
conta que o PXOM de Marín leva dado máis voltas que un carrusel de feira, coa 
conseguinte incertidume e descontento social, especialmente dos perxudicados pola 
instalación de infraestruturas viarias e urbanísticas, que carecen da máis elemental 
seguridade xurídica para defender os seus intereses. 
 
Afirmar que o PXOM conta coa satisfacción de todos os grupos municipais da 
Corporación é un brinde ao sol, unha falsidade, unha terxiversación da realidade, e unha 



mestura descarada do touciño coa velocidade. Que os partidos da oposición aprobaran 
ou se abstiveran na votación non significa en absoluto que haxa o consenso do que 
presumen PSOE e BNG, posto que PP e Mar-In valoraron que rexeitar o PXOM era 
negativo para unha localidade que non pode seguir agardando pola tramitación dun 
documento tan importante para o desenvolvemento da vila, e que acumula décadas de 
retraso. Neste senso, optaron por darlle o visto bo, acaso como mal menor, aínda 
discrepando abertamente da xestión do plan, dos seus contidos e da forma deficiente na 
que foi levado a pleno en abril de 2010 para aprobalo provisionalmente.  
 
A continuación segue unha relación de artigos publicados na prensa local, nos que tanto 
o PP como Mar-In manifestan o seu claro descontento ante a situación. 
 
-6 abril 2010, Diario de Pontevedra: “Mar-In detecta diferenzas entre os acordos da 
Corporación e o PXOM”. 
 
-17 abril 2010, Faro de Vigo: “Mar-In reclama por escrito aclaracións sobre novas 
variacións no Plan Xeral”.  
 
-20 abril 2010, La Voz de Galicia: “A entrada en vigor da Lei do Solo forza a aprobar in 
extremis o PXOM”. 
 
-20 abril 2010, Faro de Vigo: “O pleno aprobará o PXOM pese ao malestar da 
oposición pola falta de información". 
 
-21 abril 2010, Diario de Pontevedra: “O Goberno local e o PP sacan adiante o PXOM 
coa abstención de Mar-In”. 
 
-23 abril 2010, nota de prensa do Colectivo Nacionalista de Marín: “A falta de previsión 
e a manifesta incompetencia do goberno bipartito que rexe o noso concello fixo que 
neste pleno se aprobara provisoriamente un PXOM que, nin a veciñanza e nin tan 
sequera a oposición municipal, sabe exactamente o que se aprobou”. 
 
-24 abril 2010, La Voz de Galicia: “Mar-In acusa o rexedor local de ‘xogar de maneira 
desleal’ coa oposición ante o PXOM”. 
 
-2 decembro 2010, Faro de Vigo: artigo de María Ramallo (PP) co título “A última 
sorpresa do PXOM”. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 



 



 

 
 



 



 



Nota de prensa do Colectivo Nacionalista de Marín sobre a aprobación do 
PXOM de Marín 

O pasado martes asistimos atónitos á esperpéntica convocatoria dun pleno 
extraordinario que podería chegar a cualificarse como clandestino dadas as présas coas 
que se convocou o mesmo. A falta de previsión e a manifesta incompetencia do goberno 
bipartito que rexe o noso concello fixo que neste pleno se aprobara provisoriamente un 
PXOM que nin a veciñanza e nin tan sequera a oposición municipal sabe exactamente o 
que se aprobou. 

Temos un goberno municipal que non ten a intención ou é incapaz de gobernar con 
transparencia e eficacia ocultando información constantemente e sendo capaz de 
aprobar un PXOM antes de que os numerosos veciños e veciñas e colectivos coma o 
noso que no seu momento presentaron alegacións ao plano recibiran ninguna 
contestación ás mesmas. Para resolver o misterio de como vai quedar o PXOM de Marín, 
a ferramenta que servirá no futuro para desenvolver urbanísticamente o noso concello, 
semella que teremos que agardar a que a Xunta finalice os trámites e o publique no DOG. 

Estas prácticas escurantistas e caciquís confirmáronse unha vez máis tras facerse 
pública a denuncia de favoritismo cara a militantes e candidatos do BNG cunhas 
modificacións clandestinas do PXOM das que só eran participes os partidos do goberno. 
Legalizar, ampliar, favorecer, en definitiva caciquear por parte duns partidos 
autodenominados de esquerdas e progresistas. 

Mais o maior despropósito e tamén o máis rastrero por ter uns claros tintes de vinganza 
contra a veciñanza do lugar é a reserva no lugar da Brea de solo para construír unha 
subestación eléctrica que vén substituír o proxecto de parque industrial xa desbotado.  

Dende o Colectivo Nacionalista compartimos coa veciñanza do lugar o rexeitamento á 
construción desta subestación, non entendendo como despois de desbotar o parque 
industrial e cualificar a zona como rural de interese agrario pretenden colarnos unha 
subestación, cos prexuízos que causa non só a instalación e ocupación do terreo senón 
tamén os causados polas liñas eléctricas que se tenderán e que pasarán por riba ou ao 
lado das casas afectando aos terreos e zonas polas que pasen. 

Independentemente das liortas de cara a galería cunha clara intención electoral entre 
goberno e oposición municipal ,a Xunta gobernada polo Partido Popular xa definiu o 
solo industrial para Marín no Plano de Solo Industrial de Galiza onde se definiron as 
prioridades e o prazos de execución de dous megapolígonos no Pituco e na Pastoriza 
incluíndo aos concellos limítrofes de Pontevedra e Moaña para que declarando a 
supramunicipalidade dánvolos dous proxectos lles sexa máis doado a súa execución. 
Polo que esta é a aposta do Partido Popular tamén de Marín por moito que 
hipocritamente só defendan publicamente unha delas. 

Cando se sexa definitivo o PXOM traerá renovará vellos conflitos, xa que cada polígono 
industrial previsto, cada subestación eléctrica, terá que ter o seu propio estudo de 
avaliación ambiental. Non só, como dixo a Consellaría de Medio Ambiente para o Pituco. 
Teremos, ademáis, o desenrolo urbanístico de amplas zonas do concello que van deixar 
ao descuberto o verdadeiro interese deste plano: a especulación.  

Marín, 23 de abril de 2010. 

Asdo.: Mariola González Fdez. 





Cando o informe que o Concello de Marín lle enviou ao Valedor apunta que a 
Autoridade Portuaria se decantou nun primeiro momento polo Monte Pituco como 
posible ubicación para un parque loxístico, nese mesmo informe elúdese 
deliberadamente un dato moi importante: que xa no ano 2000 a Autoridade Portuaria 
desbotou ese lugar debido ao forte desnivel da zona e, por tanto, á súa inviabilidade 
económica, unida ao feito de que o Monte Pituco carece de acceso ferroviario. Unha 
mentira máis coa que o Concello se dirixe ao Valedor do Pobo para intentar xustificar o 
inxustificable, negándolles unha entrevista aos representantes de DEFENDE O MONTE 
PITUCO. 
 
Así se recolle no seguinte artigo publicado en novembro de 2009, co pronunciamento 
claro e rotundo do actual presidente da Autoridade Portuaria de Marín, José Benito 
Suárez Costa. 
 

  
 
 
 



O Goberno local intenta proxectar, ante o Valedor do Pobo, unha imaxe de cordialidade 
que en ningún momento se corresponde co trato prepotente que se nos dispensou a este 
grupo de veciños. Así, néganos de antemán a posibilidade de coñecer os motivos que 
levan ao Concello a apostar pola instalación dun polígono no Monte Pituco, e dá por 
suposto que a Xunta de Galicia vai autorizar esa infraestrutura nesa ubicación. O 
Goberno de Marín ocúltalle ao Valedor que a Xunta condicionou calquera actuación no 
Monte Pituco ao dictame dos estudos de impacto ambiental oportunos, ao tratarse dunha 
zona inscrita nos Montes do Morrazo, catalogados como Espazo Protexido polas 
Normas Subsidiarias e Provinciais de Planeamento. Por tanto, será o Concello de Marín 
o que teña que demostrar a idoneidade da súa elección. 
 
 



 
 

 
 



A actitude do Goberno de Marín hacia DEFENDE O MONTE PITUCO non pode ser 
máis ofensiva e agresiva, ao considerar que, por non figurar no rexistro local de 
asociacións, nos pode privar a mantenta do dereito a ser atendidos convintemente coma 
calquera outra entidade marinense. DEFENDE O MONTE PITUCO é unha 
organización legalmente constituida, inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións da 
Comunidade Autónoma de Galicia co número 2010/014029-1 (PO), un código que, tras 
superar o prazo provisional e, non habendo ningunha incompatibilidade nin informe 
negativo por parte da Administración, é definitivo. O documento que figura a 
continuación demostra perfectamente que Defende o Monte Pituco é unha asociación 
lexítima, recoñecida a todos os niveis, e con todos os dereitos (e obrigas). Se o Concello 
de Marín non a admite como tal, está cometendo unha irregularidade administrativa e 
faltándolle ao respecto aos cidadáns que a integran. 



Outro argumento torticeiro e retorcido que manexa o Concello para intentar empañar o 
labor de DEFENDE O MONTE PITUCO, baséase nunha suposta aceptación por parte 
da Comunidade de Montes de San Xulián -parroquia na que se atopa o Monte Pituco- 
do proxecto para instalar ese hipotético polígono no monte comunal. Remítese a unha 
única xuntanza de carácter informativo (non “diversas xuntanzas” como erroneamente 
afirma o Concello) que, na etapa inicial do conflicto veciñal, foi convocada pola xunta 
rectora da Comunidade a petición de DEFENDE O MONTE PITUCO, para expoñerlles 
aos comuneiros a situación e os inconvintes técnicos e legais que presenta a zona. En 
ningún caso foi unha asemblea legalmente constituida, en ningún momento se produciu 
unha votación que tivera validez a efectos institucionais, de ningunha maneira o 
resultado desa reunión ten carácter vinculante. En calquera caso, a Comunidade de 
Montes, coma calquera outra entidade social, ten que respectar a legalidade urbanística, 
a normativa ambiental e todos os preceptos administrativos que rexen para o conxunto 
da cidadanía, e a súa decisión non é necesariamente relevante. Por tanto, apelando a este 
argumento tan feble, o Goberno local de Marín deixa patente a súa ignorancia e a súa 
arbitrariedade sobre como se debe xestionar o territorio.  
 
O Concello de Marín tamén alude nese informe aos xacementos arqueolóxicos 
catalogados no Monte Pornedo, e que están reflectidos no PXOM da seguinte maneira: 
 

 
Como se pode observar na parte superior dereita do mapa, existe unha elevada 
concentración de gravados rupestres na zona que ocupa o Monte Pornedo e os seus 
aledaños, onde se atopan os seguintes petroglifos e mámoas catalogados que, como tal, 
están declarados Bens de Interese Cultural (BIC) e contan coa máxima protección:  
 



Complexo Rupestre de Piñeiral de Caeiro (GA36026015) 
 

 
 

 



Petróglifos de Sete Camiños (GA36026036) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Complexo Rupestre do Pornedo (GA36026015) 
 

 
 

 



Petróglifos do Complexo Rupestre da Carrasca (GA36026013) 
 

  
 

  
 

 



Mámoa do Catadoiro (GA36038037) 
 

 
 
Toda esta riqueza de incalculable valor histórico e cultural atoparíase afectada polo 
proxecto de polígono. A súa instalación debería respectar o perímetro de seguridade que 
legalmente está estipulado, co cal a superficie da área industrial resultaría moi irregular 
e quedaría sensiblemente reducida con respecto aos plans iniciais dos seus promotores. 
Tal e como apunta o Concello de Marín no seu informe, a Dirección Xeral de 
Patrimonio da Xunta ten que darlle o visto bo ao PXOM de Marín en base ao grao de 
respecto que observe sobre os elementos prehistóricos e etnográficos recollidos no 
inventario. O informe desta Administración é vinculante para que o PXOM de Marín 
saia adiante e, precisamente, a súa aprobación está pendente dese importante dictame 
que teñen que emitir os técnicos de Patrimonio. 
 
O Concello de Marín remata ese informe facendo alarde das súas iniciativas a prol da 
recuperación dos lavadoiros, das obras de construcción dunha aula de interpretación nos 
petroglifos de Mogor, e doutras iniciativas máis ou menos louvables. Pero sen embargo, 
desprecia e discrimina a valiosa Arte Rupestre que hai na parroquia de San Xulián e 
aboga pola súa destrucción baixo o formigón e o asfalto, privando aos veciños e veciñas 
de poder beneficiarse da conservación destes recursos, mesmo como motor de 
desenvolvemento económico e turístico. Coa excusa da xeración de emprego e de 
negocio, o Concello de Marín que durante os últimos catro anos estivo dirixido polo 
PSOE e polo BNG, escolle unha zona totalmente inoportuna para ubicar un polígono 
industrial que carece das mínimas garantías técnicas, legais e financeiras de viabilidade.  
 
Moitas grazas pola atención. 
DEFENDE O MONTE PITUCO (PORNEDO) 
http://montepituco.wordpress.com  


