


VECIÑOS E VECIÑAS: ESTAMOS FARTOS! 
 
Fartos de que nos boten enriba estradas, autoestradas, AVEs, 
autovías, polígonos, recheos, canteiras, tendidos, e toda 
infraestrutura que lles pete sen nos ter en conta. Fartos dunha 
clase política que lonxe de defender os seus veciños, defende 
intereses de partido. Fartos que por riba dos grandes soldos que 
reparten entre eles, a nós nos incrementen case un 5% os 
impostos nos tempos que corren. Fartos de que, en grandes 
despachos de Santiago e Madrid, ordenen actuacións sobre o 
noso territorio sen lles importar a xente que aquí vive; que non se 
ocupen de mellorar  servizos; que só se ocupen de trazar grandes 
liñas por riba dun mapa sen pensar na xente que alí vive. Fartos 
de que eles vivan tranquilos na súa zona residencial, sen que lles 
pase unha autovía ao carón da súa casa, nin teñan que deixar 
tirada a súa vivenda para comezar unha nova vida noutro lado. 
 
Eles escoitarán o ruído do AVE cando vaian de viaxe paga por 
nós; non soportarán o tráfico dun polígono porque no seu Audi 
con chófer, vidros blindados e neveiras dun millón, non se escoita 
o ruído exterior; non lles importarán os recheos agás os que se 
produzan nas praias nas que veranean ou lles afecte as 
mariscadas das súas recepcións; as canteiras teñen que existir 
para sacar a pedra para os seus baños, porque son moi galegos e 
usan material “enjebre”; precisan unha autovía ampliada, porque 
estan fartos de ter que ir mais a modo “cuando van a Vijo” e, se fai 
falla, pois autovía por aquí, outra por alá... qué máis dá? Quen se 
vai opoñer ao progreso? 
 
Progreso? Que carallo será o progreso para esta xente? O 
progreso é ter un lugar onde vivir en paz, onde ter servizos, onde 
ter por veciños persoas, non fábricas, nin taludes, nin canteiras, 
nin recheos, nin autovías. Progreso á pouco a pouco ir mellorando 
o medio ambiente, o medio social e cultural onde vivimos. 
Progreso si, pero sostible. Progreso é deixarlles aos nosos fillos un 

lugar onde vivir tranquilos, deixarlles un futuro para eles e para os 
seus fillos. Ou acaso o progreso é igual a autodestrución? 
 
A este ritmo, Redondela convertirase nunha vila onde ninguén 
quererá vivir, onde pouco a pouco iremos marchando para outros 
lados, unha vila que irá deteriorandose paseniñamente. Moi preto 
temos exemplos de pobos onde ninguén compraría un piso ou 
unha casa, onde é imposible vivir, onde o terreo perde o seu valor. 
É iso o que queremos para Redondela? 
 
Estamos fartos de que mentres a clase política, os que nos 
deberían representar estén ocupados só en recibir a nómina ao 
final de mes, cos seus soldos de máis de 70.000€ ao ano, non se 
ocupen para nada dos problemas da xente. Fartos de que eles non 
soporten as afeccións, de que non lles preocupe para nada o que 
poida pasar nesta vila.  
 
Eles, que deberían ser a nosa voz diante deste tipo de desfeitas  
seguen coma cordeiros as directrices dos seus partidos, o que 
digan os de arriba, sendo a voz dos seus amos: “non sexa que 
para a próxima me deixen de lado”, “se me porto ben hai premio: 
mándanme á deputación, a unha secretaría xeral...”. Altos cargos 
para todos, e despois de dous anos, soldo para toda a vida. En 
catro anos asegúranse moitas pensións e eses favores hai que 
pagalos. 
 
En Redondela, non se fai nada, é unha vila inmóvil, os dirixentes 
políticos viven nun estado catatónico, illados da realidade, non 
teñen capacidade para nada, son nulos, incapaces, 
incompetentes, inoperantes, e todos os in que queirades: e por iso 
ESTAMOS FARTOS. Que nos escoiten ben: F-A–R-T-O-S!!! 
 
Dirixentes políticos, ídevos para casa, non esnaquicedes mais 
Redondela, deixadenos vivir. Non facedes nada, fóra, ídevos!  
 

 

¡¡¡Basta XA!!! 


