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Somos un grupo de veciños/as sen máscaras políticas, 

que nos ceguen e non nos deixen ver a realidade. 

 

  A nosa única ideoloxía é defender os intereses dos 

nosos pobos, “POLOS VECIÑOS” decidimos presentarnos 

e loitar contra esa forma cómoda de mirar cara outro lado 

cando se trata de cousas que afectan a nosa vida cotián 

como A.V.E, Liñas de alta tensión, ou algo que de momento 

está sen resolver, a incineradora do Sur (xa que polo que 

vemos en prensa ainda non está licitada a ampliación 

de Sogama), nos queremos defender os intereses dos 

nosos veciños/veciñas e non os das grandes empresas que 

fan negocio a conta de perxudicar os máis desprotexidos. 

 

 Creemos que a “Casa do Concello” debe estar para 

algo máis que poñer un par de luces ou remendos nas 

carreteras, debe estar para axudar os veciños/as que 

queren ser emprendedores no seu propio concello, sin ter 

que coller camiño nin de Suiza nin de Alemania, porqué no 

rural tamén hai vida, no rural tamén se pode vivir sen 

necesidade de destruír a nosa maior riqueza (cultura, 

paisaxe, historia…). 
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“POLOS VECIÑOS” xente nova, con ideas novas 

outra forma de ver o noso Concello. Un Irixo que en 28 

anos deixouse a deriba, sin facer absolutamente nada.  

Como decía Lincoln “Pódese enganar algúns todo o tempo 

e a outros algún tempo, pero non se pode enganar a 

todos todo o tempo”. 

 

“POLOS VECIÑOS”.- o goberno do pobo, para o pobo e 

polo pobo, por outra forma de ver O Irixo, porque nos 

preocupa a nosa xente, os nosos pobos e parroquias.  

 

Porque O Irixo é máis, O Irixo es ti. 
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AGRUPACIÓN DE ELECTORES 

``POLOS VECIÑOS´´ 

 

Candidatura formada polos seguintes veciños/as de O Irixo: 

 

1. JOSÉ MANUEL PRIETO GARCÍA. A Condomiña. 

2. Mª EDITA PAYO JANEIRO. Dadín. 

3. JAVIER NOGUEIRA LAMAS. A Eirexa. 

4. Mª DOLORES FARIÑAS FERREIRO. A Rúa. 

5. ELISA NOGUEIRA PENEDO. A Ponte. 

6. CARLOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Alén. 

7. JOSÉ MANUEL SESTELO OTERO. Reádegos. 

8. MARINA DES VILLANUEVA. Cangues. 

9. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MÍGUEZ. Froufe. 

 

Suplentes: 

Mª JOSÉ LORENZO NOGUEIRA. Barro. 

JESÚS ETELVINO VARELA FERNÁNDEZ. A Ponte. 

 


