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Alfonso Rueda,
novo presidente
provincial

Un novo impulso para o partido
Máis de mil persoas asistiron ao 17º Congreso
provincial do PP, que se celebrou en Pontevedra o pasado domingo 13 de marzo. Alfonso
Rueda foi o único candidato á presidencia do
partido, despois de reunir 564 avais, e contou
co respaldo maioritario dos compromisarios.
O Comité Organizador, integrado por Luis Serantes, Rocío de Sinde, Luisa Piñeiro, Marta
Lucio, Pablo Carollo e Alberto Pazos, apostou
polo lema “Un novo impulso” para facer visible
a nova etapa que se está abrindo no partido.
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O Congreso deu comezo ás 10.00 horas, coa
constitución da mesa –presidida por Elena
Muñoz-, con Luisa Piñeiro como vicepresidenta; e Conchi Ortega, secretaria. Como vogais
exerceron César Mera, Seila Varela, Cristina
Correa e Marcos Guisasola.
Durante o acto, houbo unha homenaxe especial para Rafael Louzán, coa proxección dun
vídeo no que salientaban a súa traxectoria e a
súa dedicación ao partido nos últimos 20 anos,
e tamén serviu para amosar o apoio e respaldo
de todo o público asistente a Mariano Rajoy.

Presidente co 97,14% dos votos

A

lfonso Rueda foi proclamado presidente provincial do PP de Pontevedra co
apoio do 97,14% do voto dos compromisarios no Congreso Provincial celebrado no
auditorio de Afundación ao que acudiron máis
de 1.000 persoas.
Tras coñecer o resultado, o novo líder popular
amosouse abrumado pola confianza recibida e
quixo dedicar as súas primeiras palabras como
presidente provincial ao labor que desenvolven
os afiliados anónimos. “Son os imprescindibles
que non esperan nada. Esa militancia silenciosa, miles e miles nesta provincia, que sempre
estiveron aí e que aí seguiredes. Sen vós non
somos nada, e esperamos poder estar á altura”.
OBXECTIVOS NOVOS
Como principais obxectivos para esta nova etapa que comeza, Rueda destacou que o primeiro
é manter este partido como referente político
en Pontevedra. “Require moral, forza, convencemento e unidade”, destacou. E a partir de aí,
recuperar a Deputación de Pontevedra; “sacar
a Vigo e Pontevedra do control daqueles que
fan da crispación o seu xeito de supervivencia
política”; converter en absolutas as maiorías
simples e gobernar naqueles concellos onde
agora somos oposición; “e facer que os votos
desta provincia sexan de novo decisivos para
asegurar a terceira maioría absoluta consecutiva do PP en Galicia”.

HAI PARTIDO
Durante a súa intervención, recordou que hai
dez anos, nun momento moi difícil para os populares, saíron á rúa cunha campaña que dicía
“hai partido”, e hoxe poden volver a presumir
de que “segue habendo partido. E se o hai débese, en gran medida, ao traballo de Rafael
Louzán, que durante 16 anos se deixou a pel
para elo. Non é sinxelo ser presidente nunha
provincia na que tes como militante ao presidente do Goberno, ao presidente da Xunta, á
ministra de Fomento…”.
“Ter éxito unha vez pode ser sorte. Ter éxito
durante 16 anos é saber facer. E Rafael Louzán
soubo facer de Pontevedra un dos principais
bastións do partido a nivel nacional”, engadiu.
Ao presidente do PP de Galicia, ofreceulle desde o partido provincial e o novo equipo “convencemento, dedicación, lealdade e confianza
no líder”. Ademais, agradeceulle a confianza
que demostrou nel, porque “non sería o que
son como político sen Alberto Núñez Feijoo”.
O EQUIPO
No seu equipo Rueda integrou a unha nova
xeración de dirixentes, pero tamén apostou
por alcaldes que levan tempo gañando eleccións e que coñecen a política de proximidade. Ademais, priorizou que a provincia estivese representada tanto por criterios territoriais
como pola súa diversidade.
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A transformación
dixital e a política 2.0,
claves para recuperar
a confianza perdida

A

transformación dixital e as tecnoloxías
da información supoñen unha oportunidade inmellorable para achegar as
institucións ao cidadán, pero tamén para recuperar parte da confianza perdida na política.
Esta é a aposta do PP de Pontevedra, que defendeu esta mañá a necesidade de aproveitar
as sinerxias que ofrecen as novas tecnoloxías.

novo concepto de política, o político xa non
chega ao cidadán a través dos medios, senón que o fai directamente a través dunha
comunicación bidireccional. Por este motivo,
entende que é importante que a presenza
nestas canles de comunicación dixital sexa
asumida desde o primeiro afiliado das Novas
Xeracións ata o último concelleiro do partido.

O presidente provincial de Novas Xeracións,
Pablo Carollo, foi o encargado de ler o comunicado “A transformación dixital: a oportunidade para crear confianza”, durante o Congreso
Provincial do PP de Pontevedra. Puxo en valor
como as novas tecnoloxías están cambiando
a realidade diaria da cidadanía, están revolucionando a maneira na que se relaciona, como
se organiza, o xeito de gobernar e, tamén, o
acceso á información, e incidiu en que o Partido Popular non debe quedarse ao marxe.

Aposta por un novo modelo de goberno aberto,
con canles de comunicación directa coa cidadanía, favorecendo a participación, escoitando
activamente as súas propostas e axilizando a
súas respostas. E tamén incide na importancia
de asegurar un exercicio transparente da función pública, de forma que a sociedade poida
avaliar dunha maneira correcta a xestión dos
seus representantes.

“É indubidable que as redes sociais son hoxe
en día un dos principais xeradores de correntes
de opinión da cidadanía, e o Partido Popular
non debe de estar alleo a este feito”, subliñou.
Así, recordou que máis do 80% dos españois
entre 18 e 55 anos xa son usuarios activos dalgunha rede social, e nelas infórmanse e opinan
sobre todo o que acontece ao seu arredor.
BIDIRECCIONAL E PARTICIPATIVA
Pablo Carollo falou de dous conceptos clave,
a política 2.0 e os gobernos abertos. Neste
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Por este motivo, dixo que “se queremos que o
PP siga sendo o proxecto político maioritario
dos galegos, debemos continuar traballando
coa máxima intensidade como temos feito ata
o de agora, pero redobrando a nosa aposta
polas novas tecnoloxías”.
Entende que esta nova forma de participación
tamén dá resposta ás esixencias dos afiliados,
“que veñen reclamando cada vez con máis intensidade non só coñecer como se xestionan
os fondos que recibimos, senón que reclaman
ser actores informados e participar dun xeito
máis intenso na vida do partido”.

Afastarse do inmobilismo e ser
a referencia das reformas e da
centralidade política

P

or que se nos nega o mérito dunha evidente recuperación económica? Cales
son as causas da desafección dunha parte importante do electorado do PP? Resulta
necesario para a sociedade manter o proxecto
popular? É necesaria a refundación do partido? Estas son as principais preguntas ás que
contestou Alberto Pazos, director xeral de Política Local na Xunta de Galicia, no comunicado “1976-2016: Prólogo dun tempo novo”,
que leu durante o Congreso provincial e nas
que deu as claves dos cambios que hai que
afrontar para manter e, no seu caso, recuperar
a confianza dos votantes.
“Que non sexa necesaria unha refundación do
partido non significa que podamos acomodarnos no inmobilismo. Estamos convencidos
de que resulta imprescindible abordar con urxencia os problemas, co fin de continuar sendo a referencia inescusable do reformismo e a
centralidade política en Pontevedra, en Galicia
e en España”, defendeu. Ademais, aposta por
dar maior participación á militancia nas decisións da organización, “existe unha demanda
xeneralizada, e a súa petición non pode ser
desatendida”.

Nesta liña, propuxo “traballar para que este
sexa o último congreso provincial que se celebra baixo a actual fórmula de voto delegado
mediante compromisarios e impulsar o voto
directo dos afiliados”.
Outro dos cambios que hai que impulsar inclúe
a rexeneración ética. O problema que máis ten
afectado á credibilidade do partido son os múltiples casos de corrupción política que ten sufrido. Se ben é certo que nos últimos anos os
gobernos do Partido Popular abordaron unha
batería de reformas sen precedentes para dotar ás institucións públicas de instrumentos
imprescindibles para loitar contra a lacra da
corrupción, Pazos di que “non podemos obviar
que, no ámbito interno da organización, aínda
non logramos atopar as claves que nos permitan trasladar ao conxunto da sociedade o noso
compromiso inescusable coa rexeneración”.
Por este motivo, urxe impulsar medidas, un
código ético que desligue a responsabilidades
xudicial das responsabilidades políticas. “Así o
esixe a cidadanía, así o esixe a nosa militancia,
e así o esixe a nosa historia”, sinalou.

CLAVES PARA O FUTURO
Durante a súa intervención, Pazos incidiu en
que xerar equipos e impulsar líderes que nacen do consenso, escoitar ás bases e a rexeneración ética, son claves para o futuro deste
partido.
No que definiu como a cultura do mérito, referiuse a xerar os mellores equipos de traballo
e impulsar os mellores liderados, que son
os que nacen do consenso
maioritario.
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Esta provincia
seguirá sendo
unha canteira
de magníficos
e verdadeiros
políticos

N

a súa despedida, Rafael Louzán quixo
poñer en valor o que considera que foi
o principal segredo do éxito do Partido Popular nestes anos. “Somos un partido
forte e unido, sen unha sola fisura en todo
este tempo”, destacou. E como exemplo, “o
relevo xeneroso e tranquilo” que se está facendo agora no PP de Pontevedra.
Amosouse confiado en que o partido “queda en magníficas mans”, e augurou que “esta
provincia seguirá sendo unha canteira de
magníficos e verdadeiros políticos”.
Recordou que comezou en política en 1985, e
neste tempo “o importante foi poñer en mar-

cha os retos de este partido, e coas persoas
que me tocou vivir esta experiencia”. Destas
dúas décadas, o balance que fai é que “nos
presentamos durante 20 anos ás eleccións e
gañamos todas e cada unha das convocatorias ás que nos presentamos”. Se conseguir
50 das 62 alcaldías da provincia foi importante, “o maior reto foi facilitar que Mariano Rajoy
sexa o presidente de España. Aí está o mapa,
62 retos, 62 vitorias en toda a provincia”.
Recoñeceu que todo isto só é posible conseguilo con persoas, e por iso o seu agradecemento a todos os concelleiros e concelleiras
do Partido Popular, estendidos por toda a provincia, “por ser uns grandes traballadores e facer unha labor impagable por amor ás siglas”.
Rafael Louzán reclamou “política en maiúsculas fronte ao panorama político actual, de tolerancia aos populismos e a sen razón”. Di que
“non hai que ter medo aos populismos, detrás
só hai engano e nula xestión”. Fronte a eles,
defende “a política de proximidade, a política
de estar cos veciños e escoitar as súas necesidades. A política de presentarse ás eleccións
con programas e cumprilos. A política de que
gobernen os que gañan, e non os que perden”.
Durante a súa intervención, salientou que
o Partido Popular sempre recolleu o apoio
maioritario da cidadanía. “Ven en nós un partido co que sempre se identificaron na mensaxe e nas solucións para o país”, valorou.
Non se esqueceu do reto das autonómicas. “Isto
vai moi rápido e hai que recuperar o espírito de
2009 para ter outra gran vitoria en 2016”.
Marzo de 2016
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A renovación do PPdeG pon ao
partido en mellor situación que en
2009 para obter a vitoria electoral

O

presidente do PPdeG, Alberto Núñez
Feijóo, asegurou que a renovación
efectuada no partido tras os últimos
congresos provinciais sitúa a esta formación
en mellores condicións que en 2009 para obter unha vitoria electoral.
Coa celebración do Congreso en Pontevedra
culminou a renovación en todas as provincias
galegas. Unha situación que Feijoo equiparou
coa que había en 2009. “Recordo como hai 7
anos PSOE e nacionalistas xa se estaban a repartir os cargos sen que se produciran aínda
as eleccións”, asegurou, e subliñou que non
se deron conta de que esas eleccións as tiñan perdidas porque o PP comezou a gañalas
previamente, cando decidiu renovarse e unir
as súas forzas no Congreso de renovación de
Manuel Fraga, en 2006.
Precisamente con motivo desta nova etapa
que o PPdeG comeza con ilusión, o presidente dos populares galegos reivindicou unha
política para as persoas e con persoas con vocación de servizo, fronte a aqueles que cren
que “é máis importante un tuit enxeñoso que
un orzamento rigoroso”.
Nesta liña, defendeu a política na que a experiencia é un valor, así como unha política responsable e que se poida tomar en serio, na que
gañar non é o mesmo que perder porque importa o que opina a xente, na que se exerce con
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humildade. “E reivindico que quen mellor representa esa política é Mariano Rajoy”, concluíu.
Feijóo tamén felicitou ao PP de Pontevedra
por ter escollido a Alfonso Rueda como novo
presidente da formación. Despois de recordar
que tanto a vitoria electoral de 2009 como
moitas outras non serían posibles sen as súas
achegas, considerou que o novo papel de
Rueda é un acerto, como o foron todas as responsabilidades anteriores que el lle encomendou, tanto como secretario xeral do PPdeG
como conselleiro e vicepresidente da Xunta
de Galicia.
“Cumpriu coas expectativas e coas súas funcións”, dixo e, tras recordar que Rueda foi o
secretario xeral que máis tempo estivo no seu
cargo na nosa historia, asegurou que o PPdeG
tamén tivo nel a un “bo tipo”.
Igualmente, tamén recoñeceu o papel de
Rafael Louzán á fronte do PP pontevedrés
ao longo dos últimos anos. Así, recordou
que o azul do PPdeG estivo sempre nos mapas de Pontevedra en todas as eleccións,
en ocasións de xeito abrumador, e apuntou
que tantas vitorias electorais se acadan con
dedicación e esforzo. Por iso, agradeceulle
a Louzán o seu traballo e a súa disposición
permanente. “Foi quen me abriu a porta
dunhas listas electorais; sei onde estou e
grazas a quen estou”, engadiu.

Rajoy “benvido
á túa cidade,
benvido á
casa”

O

presidente do Partido Popular, foi
recibido entre aplausos na súa primeira visita a Pontevedra despois
de haber sido declarado persoa “non grata” polo Concello de Pontevedra. Á súa chegada foron moitos os veciños espontáneos
que ao velo lle berraron “benvido”, o mesmo recibimento que lle deron os populares
á súa entrada no auditorio e cunha mensaxe
de “benvido á túa cidade, benvido á casa”
proxectada na pantalla.

Mariano Rajoy comezou a intervención agradecendo as mostras de apoio recibidas nos
últimos días “Agradézoas de corazón. Eu
consíderome un pontevedrés. Son de Pontevedra. Orgulloso, feliz, estudiei aquí, aquí
casei, fun concelleiro, aquí vou a vivir e aquí
vou morrer dentro de moitísimos anos”,
apuntou.
Recordou ademais que o PP leva desde o 21
de decemebro planteando un gran goberno de coalición entre o primeiro, o segundo
partido e todos aqueles que queiran unirse
e que compartan os mesmos intereses e valores constitucionais.
Así, amosou o seu desexo de que sexamos
capaces de que non se convoquen eleccións
o 26 de xuño, e recalcou, sobre a negociación que aínda está pendente, que “espero
que triunfe a razón e o sentido común e espero que algúns se esquezan do sectarismo
que non conduce absolutamente a nada”.
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Alfonso Rueda Valenzuela

Nidia María Arévalo Gómez

José Manuel Cores Tourís

Elena Muñoz Fonteriz

Mª Luisa Piñeiro Arcos

Jorge Cubela López

José Juan Durán Hermida

Marián García Míguez

Mª Nava Castro Domínguez

Luis Aragunde Aragunde

Miguel Ángel Pérez Dubois

José Benito Suárez Costa

Cristina Correa Pombal

José Mª Bello Maneiro

Marta Valcárcel Gómez

Luis López Diéguez

María Ramallo Vázquez

Miguel Domínguez Alfonso

Ángel Moldes Martínez

Lourdes Ucha Varela

José López Campos

Jesús Vázquez Almuíña

Javier Bas Corugeira

Ana Pastor Julián

Jacobo Moreira Ferro

Tomás Fole Díaz

Juan Manuel Batista Oviedo

Vital José Diéguez Pereira

Pilar Fernández-Cid Ramos

Marta Fernández Núñez

Blanca García-Señoráns Álvarez

Marta Lucio Gómez

Carlos M. Martínez Nogueira

Pablo Novas Caballero

Ana Ortiz Álvarez

Alberto Pazos Couñago

Mª Jesús Penela Mato

Gerardo Ramón Pérez Puga

Agustín Reguera Ocampo

Ángel Rodal Almuíña

Marta Rodríguez Arias

Santiago Rodríguez Davila

Román Rodríguez González

Inés Sánchez Pérez

José Enrique Sotelo Villar
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